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She survived 18 direct hits in the Battle of Heligoland,
she sailed with kings and princesses, she sank,
and she was sold to be broken up.

W O N

Since then, many battles have been fought for her survival.
Sailors, truly dedicated people and their descendants
coordinated their efforts to safeguard her for posterity.

Hovedgaden 47
5960 Marstal

T H E
B A T T L E

Thanks to them and to the solid and motivating
support from Mærsk Mc-Kinney Møller and
the Danish royal family, it is today possible for you
to visit the frigate Jylland in the town of Ebeltoft and
enjoy the fact that she carried the day at Heligoland.

THE FRIGATE

JYLLAND
W O N
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‘FREGATTEN JYLLAND
VANDT SLAGET’
Bogen er produceret på
dansk, tysk og engelsk.
Format: 170x210 mm
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Opslag fra bogen
Kunde: Fregatten Jylland
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Let ankre og
sæt sejl
”Alle mand op til letning,”
gjaldede råbet gennem
skibet sammen med den
skingre lyd af bådsmandspiben. Ankret skulle lettes og
sejlene sættes, og mandskabet myldrede op fra skibet
og fandt deres pladser.
På kanondækket raslede den
svære kæde, der blev lagt til
spillet, mens folk fordelte sig
omkring det tolvsidede spil
af elmetræ. På kommandoen
”Hiv ind” gik det løs. Til tonerne af musik blev spillet knagende drejet rundt og rundt.
”Hiv pal,” lød det, når
ankret kun lige rørte havbunden. Så var skibet klar til

De otte ankre

FAGUDTRYK

Jylland havde otte ankre. De
fire sværankre på hver 2,5
tons var beregnet til at holde
skibet. De to forreste af dem
var kranankre ophængt under kranbjælken og altid klar
til at blive kastet, mens de to
rællingsankre, pligtankret og
læggerankret, var surret fast
langs skibssiden.
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Mærs = træplatform på masten.
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FAGUDTRYK

De sidste fire ankre vejede
mellem 300 kilo og ét tons
og var hjælp- og varpeankre
- de vigtigste når skibet skulle
varpes eller lægges til kaj.

Jylland havde to spil til
ankrene/ankerkæderne. Det
øverste på dækket var naturligt
samlingssted, hvor søndagsog straffesamlinger foregik.
Det andet lå nedenunder
på kanondækket og var det
mest anvendte. Der var 120
mand i aktion, når begge
spil var i brug. I bomhullerne
på spillene sad stjernebeklædte skuffer, der rummede
gazebind, salt og sejlgarn.
Nyttige remedier når man i
kampens hede havde brug
for førstehjælp.

at få sat sejl, og mandskabet
måtte i masterne.

100 mand i riggen

Hiv pal = pal er en jernbolt
i spillet, der forhindrer spillet
i at dreje tilbage. At hive pal
betyder, at der kun skal hives
så meget, at palerne virker.

”Undersejl, mærsesejl,
bramsejl, klyveren og mesa
nen er los. Kongens kvarter
klar til at entre,” lød det
myndigt gennem hele skibet.

FAGUDTRYK

Varpe = en tung proces,
hvor ankret fastgjort til
et tov blev roet hen til en
given position og kastet i
havet.
Ved at trække i tovet
kunne besætningen
derefter bevæge Fregatten
Jylland hen til ankret.

v
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FAKTA

De fire tunge ankres
funktion var at trække den
tunge ankerkæde i vandet.
Ankerkæden holdt skibet ikke ankret i sig selv.

Kapstanen på dækket af Fregatten Jylland.

De næste ordrer var ”Entre
ned” - ”Klar ved mærseskø
derne” - ”Klar ved mærse
fald.” Så var det med at
komme hurtigt ned og i position ved enderne af rebene.

Cirka 100 mand skulle på
arbejde i riggen, og folkene
myldrede op af vanterne.
Bramsejlsgasterne skulle
højest op og var derfor forrest. Bagest fulgte de mere
tøvende og mindre søvante
folk. Men når råbet lød ”Ud
på ræerne,” var det med at
komme ud og løsne sejlene,
så de kunne falde.

D

Med ordren ”Skod for og
hejs” løb folkene med rebene langs dækket, mens den
karakteristiske glidende lyd
af faldende sejl og rebenes

raslen i blokkene begyndte.
Vinden fyldte de blafrende
sejl, og spillet blev igen
knagende drejet rundt, så
resten af de 38 tons tunge
kæder kom på plads i kædekasserne. Ankret var lettet,
og det blev løftet helt ud af
vandet og hejst op, så det
kunne fæstnes langs skibssiden. Fregatten Jylland var nu
under sejl.

Fregatten Jylland malet af F. Landt, 1926.
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Slaget ved
Helgoland
i 1864
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Kanon fra øverste dæk på Fregatten Jylland illustreret af marinemaler Olaf Rahardt.

Fra kanonkugler til granater
Fregatten Jylland var bevæbnet med 44 kanoner, der alle
var glatløbede forladere og
havde størst effekt på afstande under 1.000 meter. I 1862
kunne man nemlig endnu
ikke få bagladerkanoner til
at virke. Der blev ganske vist
gjort en del forsøg, men det
endte tit med, at kanonerne
sprang i luften.
En god skibskanon skulle
være holdbar, kunne stå
roligt, være enkel at betjene,
og så måtte den ikke fylde
for meget. Kanonrøret hvilede derfor på en vogn af
træ – en såkaldt rapert. Designet af trævognen havde
ikke ændret sig væsentligt

gennem 100 år. Den skulle
være nem at reparere, så kanonbesætningen selv kunne
klare det i kampens hede.

skulle tætne løbet for luft for
at give kanonkuglen større
fart samt sørge for, at den
ikke trillede ud.

Hverken langt eller
præcist

Kanonkommandøren
spændte kanonlåsen, trådte
tilbage med linen i hånden,
efterså sigtet, trak i linen og så gik kanonen af. Mens
kuglen med et øresønderrivende drøn fløj over vandet,
fik rekylen kanonen til at
glide tilbage ind på dækket.
Så var den klar til at blive
ladet igen.

Det krævede 11 mand at
betjene hver af Fregattens
Jyllands kanoner. Kanonkommandøren havde ansvaret for kanonbesætningen,
og fra sin plads bag kanonen
skulle han sigte og affyre
kanonen.
Forsigtigt blev krudtkardusen, tøjposen med krudt,
lagt ind. Derefter kuglen og
til sidst en forladning, en
krans af hampetovværk, der

Men ligesom skibene var
også kanonerne inde i en
rivende udvikling, da de

glatløbede forladerkanoner
hverken skød særlig præcist
eller særlig langt.

Bagladerkanoner og
granater

Der blev eksperimenteret
med granater i stedet for
kanonkugler. De første
granater var udhulede kanonkugler fyldt med krudt,
som skulle få kuglen til at
eksplodere efter at have
ramt målet. De virkede dog
sjældent efter hensigten
og var tværtimod ikke helt
ufarlige for ens eget skib.
En skibsjournal fortæller
om et togt, hvor Jylland to
gange foretog prøveskydninger med fyldte granater.
Den ene gang var der fem
mundingssprængere ud af
20 affyringer, mens der den

anden gang var 26 ud af 76
affyringer.
De mere avancerede bagladerkanoner med riflede
kanonløb blev mere og mere
sikre, og forladerkanonerne
blev derfor udskiftet,
efterhånden som bagladerteknikken vandt frem. Med
forladerkanonerne forsvandt
også kanonkuglerne, da
bagladerkanonerne skød
med granater, og der blev
udviklet aflange granater
i stedet for de udhulede
runde kanonkugler.
Disse granater skulle ikke
ned gennem kanonløbet
men blev lagt direkte ind på
affyringsstedet bagest i kanonen. Det riflede kanonløb
betød, at kanonen både skød
længere og mere præcist.
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FAGUDTRYK

Mundingssprænger = når
granaten sprænges umiddelbart efter at være affyret.
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FAKTA

Fregatten Jylland var op
rindeligt bevæbnet med 44
kanoner. På det lukkede kanondæk, stod 30 kanoner, der
hver vejede 2,5 tons, mens der
på øverste dæk stod 14 kanoner
på hver 2 tons.
De skød alle med kugler på 15
kilo.

Carl Dahl (1812-1865). Malet i 1864. Slaget ved Helgoland. Schwarzenberg søger tilflugt i neutrale farvande med
voldsom brand i den forreste mast. Original hænger på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Detaljerne fortæller…
Gallionsfiguren
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Prinsessen
og de to malkekøer

Fregatten Jyllands sidste togt
som kongeskib gik i 1876
til Rusland. Ombord var, ud
over kong Christian IX af
Danmark, dronning Louise
og prinsesse Thyra, også
kong George og dronning
Olga af Grækenland og fem
græske prinser med deres
jomfruer, tjenere og kokke.
Resten af følget blev indkvarteret i kongens dampskib
Slesvig, der sammen med korvetten Heimdal var følgeskibe.

Især prinsesse Thyra, kunne
kontreadmiral C. A. Garde,
der i 1876 var næstkommanderende på Fregatten
Jylland, godt lide, fordi hun
var ”saa frisk og fornøjelig”
og altid havde tid til at tale
med officererne på dækket.
Hver morgen spadserede
hun med Christian IX forud
på batteriet for at se til
de to kongelige køer, der
skulle skaffe mælk til de
græske prinser. ”En konge,
en prinsesse og to køer – et
fornøjeligt skue.”

Besøget i Kronstadt

Den 22. juli 1876 anløb Fregatten Jylland Kronstadt, tæt
på Skt. Petersborg. Næstkommanderende skrev lige
efter følgende karakteristik:
”Kronstadt er stærkt forsvaret
ved Søforter, der alle lod
høre fra sig med en voldsom
Kanonade, da vi ankrede paa
Rheden, og Kongefamilierne
gik i land for at bo paa Peterhoff, hvor Keiseren dengang
boede. For besætningen
gik det meste af tiden med
daglige øvelser, mange besøg
ombord, megen Saluteren og
megen Paradering samt lidt
Hofliv.”

For de kongelige gik tiden
med at se russisk ballet,
overvære stabelafløbningen
af et russisk orlogsskib og
besøge den russiske flådes
øvelsesplads i Transund.
I slutningen af august gik den
danske kongefamilie igen
ombord på Fregatten Jylland
for at sejle hjem, mens den
græske kongefamilie blev i
Rusland. Undervejs anløb
skibet Bornholm, inden
Jylland ankrede på Reden i
København 31. august 1876.
Kontreadmiral C. A. Garde
slutter sin beretning om

Ruslands-togtet således:
”En af de sidste Dage paa
Hjemreisen havde Kongen
bestemt, at Folkene skulde
have Punch paa Hofholdningens Regning, og da jeg
hen af den tid, da Punchen
skulde være færdig kommer
hen til Kabyssen, hvor blev
jeg da ikke forbavset ved at
see Hans Exellence Overhofmarskalken i egen høje
Person overvære Tillavningen
af Punchen. Enten det nu
var for at sikre sig, at al den
udleverede Vin ogsaa kom i
Punchen eller det var for at
se, hvor mange Flasker der
brugtes, ved jeg ikke; men at
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Gallionsfiguren
forestiller
havkongen
Ægirs kone, Ran
med et fiskenet om
skulderen og en hyrdestav i hånden. Hun er havets
førstedame, og med hyrdestaven redder hun druknede
søfolk. Ved fødderne har
hun klassiske symboler som
muslingeskaller og akantusblade. På Fregatten Jylland
er hun lavet af pommersk
fyr og forstærket med eg på
udsatte steder.

87
Finkenettet

Dækket omkranses af finkenettet. Det kasseformede,
lærredsbetrukne net blev
brugt til at opbevare mandskabets hængekøjer i, når de
ikke var i brug. De sammenrullede køjer tjente på den
måde som værn mod fjendens
beskydning. Finkenettet fik
sit navn efter ordet finker, der
var slang for musketkugler.

han vilde være med selv og
vide, at den Drink, Kongen
gav Folkene, ogsaa blev kongelig er kun prisværdigt.”

Den sidste tur

På Fregatten Jyllands sidste
togt i 1886-87 til Vestindien
deltog kong Christian IX’s
sønnesøn Prins Carl, den
senere kong Haakon den VII
af Norge.
Den 14-årige prins Carl var
frivillig lærling, og inden
havde han været med på
sommertogt i Nordsøen,
hvor Fregatten på hjemvejen
lod ankret gå i Ebeltoft Vig.

Skibsskruen

Skruen af bronze vejede 9,5
tons. Når dampmaskinen
blev stoppet, skulle den op
i en brønd for ikke at lave
modstand i vandet, hvilket
var en svær og langsommelig proces. Når Jylland vuggede i bølgerne, ”vuggede”
skruen i brønden, og slagene
fra skruen gjorde det mindre
behageligt at opholde sig i
officersbeboelsen.

Hængekøjer

Matroserne ombord brugte ikke kun hængekøjen til at
sove i. Madrassens fyld var kork, så den i nødstilfælde
kunne bruges som redningsbælte.

Det kongelige toilet

Da Jylland i 1874 stævnede ud som kongeskib,
blev der konstrueret
et vandkloset, der var
forud for sin tid. Via
indviklede rørsystemer,
ventiler og håndtag,
kunne klosettet skyldes
ud med vand fra en
vandtank.

Bunden af skibet
Flådekanon

Ikke alle kanoner på Fregatten Jylland var oprindeligt flådekanoner. Da engelænderne
i 1807 stak af med hele den
danske flåde, manglede man
kanoner til nye skibe og lånte
derfor af landartilleriet. Deres
kanoner har en tulipanformet
munding.
Flådens kanoner er kegleformede, så de ikke griber fat i
kanonportens karm.

Tyren og Jylland
Rattet

Når det stormede, skulle der
fire mand til at holde det
dobbelte rat. Den forreste
styrede, mens de tre andre,
kaldet de blinde mænd, hjalp
ham. Ikke mindre end syv
lag lak har det fået, og hvert
år bliver det repareret, slebet
og lakeret to gange.

Stjerneskufferne

Ankerspillets skuffer blev
brugt til at opbevare salt,
forbindinger og sejlgarn,
der kunne bruges som nødhjælpskasse.

På agterspejlet bag på skibet ses Jyllands kronede våben
skjold med en enkelt løve og ni hjerter flankeret af Netuns
forke og delfiner.
Delfinen blev af grækerne opfattet som en hjælper
for søfolk og en redningsmand for skibbrudne. Ud fra
skjoldet hænger der guirlander af kornaks, der forbinder
to oksehoveder. Oksehovederne hentyder til halvøen
Jyllands landbrug. Lønningens liste rundt om agterspejlet
splittes op i egeløv, der står for ophøjethed og et langt liv.

Gitterkonstruktionen
i bunden af skibet
blev konstrueret så
omhyggeligt, at skroget
med mindst mulig vægt
havde størst mulig styrke. Træstykkerne skulle
slutte så tæt, at kun
et tyndt stykke papir
kunne presses imellem.
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FORSYNINGS
PORTRÆT

• Antal medarbejdere: 190
• Antal renseanlæg: 8
• Antal pumpestationer: 326
• M3 renset spildevand om året:
29,4 mio. m3
• Km kloakledning: 2.750 km
• Kundegrundlag: Ca. 235.000
(VCS leverer drikkevand til ca.
177.000)
• Servicerer hvilke kommuner:
Odense og Nordfyns kommuner.

VandCenter Syd bruger
mål og værktøjer
 for at blive mere
bæredygtige
spildevand #1/22
24

NACAT

Ejby Mølle renseanlæg ligger øst for Odense.

bæredygtighed, og de forskellige
metoder og værktøjer hjælper os til
at kunne sætte mål og bruge kvan
titative vurderinger, så vi kan blive
skarpe på, hvor vi skal sætte ind.

 Vi har i forbindelse med Parismo
dellen talt meget om scope 1 og
2 – altså om emissioner fra produk
tion på egne anlæg. Men hvad med
scope 3, den emission der er koblet
til for eksempel produktion af byg
gematerialer, kemikalier, polymer
eller andre ting, som vi forbruger på
anlæggene eller i forbindelse med
store anlægsprojekter? De skal jo
også tælles med.

For eksempel er det ikke kødet på
bordet i kantinen, der først afskaffes
i Odense. Ej heller papiret i printeren.
For ud fra arbejdet med bæredygtig
hed, har VCS udregnet, at emissioner
fra lattergas og metangas samt store
anlægsprojekter virkelig er der, for
syningen sætter et stort, tungt fod
aftryk på klimaet. Det gælder ikke
bare i klimagasser og stål, men også
i betonrør til transport af spildevan
det, diesel og benzin til anlægsma
skinerne.

VandCenter Syd går så langt, at de i
forbindelse med opførelsen af en ny
slamlagertank har udregnet klima
aftrykket ved en beton vs. ståltank.
Inkluderet i regnestykket var CO2
aftryk af søm, skruer, transport af
varer og så videre.

Sammen om bæredygtig udvikling
Det er ikke blot for egne projekter, at
VCS tager ansvar, måler og udregner
klimapåvirkningen. De rækker også ud
til samarbejdspartnere fra nær og fjern
for at gøre en forskel lokalt, nationalt
og globalt. Et eksempel på et lokalt
partnerskab er arbejdet for at forbedre
den økologiske tilstand i Odense Fjord.
 Vi tager ansvar for vores nærmiljø.
Odense Fjord er under pres, så vi
har inviteret de andre aktører rundt
om fjorden til at være med i et part
nerskab. Vi har sat os selv det mål,
at fjorden skal være i god økologisk
stand i 2027, og det kan vi ikke sikre
alene. Som med vores andet arbejde
indenfor verdensmål og bæredyg
tighed handler det altid om både

spildevand #5/21
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bare smilet, men store grin og høj latter frem hos de
fleste. Det var derfor en opløftet flok, der lidt over 21
strømmede ud til udstillerne igen. Her blev mange
hængene – både for at tale med leverandørerne om
udfordringer og mulige løsninger, men også med kol
leger fra nær og fjern.

To spor

Spark dæk

Resten af eftermiddagen kørte oplæggene på to spor.
Det ene henvendte sig primært til medarbejdere
indenfor hegnet, det andet primært til dem udenfor.
Oplæggene spændte over blandt andet design af
pumpesumpe til pyrolyse samt lattergas og lange
ledninger. I begge sale var der mange tilhørere og
spørgsmål, og flere benyttede sig af muligheden
for at skifte spor i pauserne. Oplæggene strakte sig
helt til middagen, der traditionen tro blev serveret i
Comwells restaurant.

Aftenunderholdning

Kl. 14 ringede Ferskvandscenterets kursuschef,
Charlotte Frambøl, første gang med klokken. Mange
var allerede begyndt at trække ned mod teatersalen,
for døgnkursets første faglige oplæg var relevant for
mange. Efter en kort velkomst af Charlotte Frambøl
og STFformand Jacob Andersen gik Kristina Træholt
Franck fra Statens Serum Institut nemlig på scenen
for at fortælle om projektet med COVID19analyser
af spildevand.

Pludselig lød Charlotte Frambøls klokke igen, og
deltagerne fik travlt med at spise op og drikke ud.
Klokken var blevet 20.15, og i kulissen i teatersalen
ventede Lindy Aldahl, kendt fra DRprogrammet
”Rigtige mænd”. Og han var i hopla.

”Det er første gang, Aquarden er med,
men helt sikkert ikke den sidste. Døgn
kurset er godt besøgt, og vi møder
præcis den branche, vi handler med. At
PFOSforureningen i Korsør indgik på
mødet, når vores renseløsning netop
bruges her, er jo en bonus. At være
med i Kolding har givet os et godt net
værk og mange nye kontakter. Det
eneste, vi kunne ønske os mere, er
bedre plads på standen, så vi kunne
vise mere udstyr frem. ”

Den næste time underholdt han med anekdoter fra
optagelserne til programmet og livet generelt. Et
kig rundt i salen viste, at han formåede at lokke ikke

(Svend Kofod Petersen, salgschef, Aquarden)

I køkkenet dufter der af kaffe, og bordet
er dækket op med brød, ost, syltetøj og
frugt. Karin går hjemmevant ind. De to
kvinder er tydeligvis trygge i hinandens
selskab, og på mange måder minder de
om hinanden. De udfordringer livet har
kastet efter dem, har de været gode til
at dele og tale om.
- Ej, hvor er den fin!

”Kaffe eller te?”

spildevand #5/21

spildevand #5/21
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Vejen ind i spildevandet

TEKST OG FOTO: ANNE-SOFIE STORM WESCHE

Grusvejen knaser under bilen, der et stykke ned
til gården endnu. Langsomt begynder lyset at
trænge gennem de skyer, der har fulgt os på
vejen ned gennem Sønderjylland. Karin har kørt
turen et par gange om ugen i den sidste måneds
tid. Der er meget, der skal læres og overleveres
fra Susanne. På vejen herned har vi talt om de
store skift i livet, børnene der vokser og flytter
hjemmefra, og nye overvejelser om, hvad livet nu
skal indeholde. Karin er helt klar til det store skift
fra BlueKolding til en mere ensom position som
sekretær hos Spildevandsteknisk Forening.
- Jeg glæder mig til at komme ind i maskinrummet
på foreningen. Jeg kommer jo heldigvis med en
erfaring fra branchen, og jeg har siddet i bestyrelsen i mange år efterhånden, så jeg er sikker
på, at jeg nok skal finde mig til rette i det.

Susanne svarer kontant, som hun altid gør:
- Der er jo naturligt for os, når man er
tæt på naturen. Og samtidig er der
jo også en almanak på arbejdet, vi

Der er ingen af de to kvinder, der havde
regnet med, at de skulle lande i spilde
vandsbranchen. Susanne kommer fra en
baggrund i landbruget, hun er uddannet
agronom, og da hun blev færdiguddan
net, var hun sikker på, at det var livet
som rådgiver, der ventede på hende.
Dog hang jobbene ikke på træerne, så
Susanne søgte alternative veje.
- Først var jeg ansat som driftsassistent hos et forsyningsselskab. På
studiet havde jeg lavet en opgave
om spildevandsslam til brug som
gødning på markerne, så på den vis
havde jeg en faglighed, som banede
vejen for mig. Egentlig skulle spildevand bare være en midlertidig ting,
indtil det ”rigtige” dukkede op. Men
arbejdet var bare rigtig spændende,
og i samme periode begyndte man

Skiftet
Tiden er kommet, hvor Susannes køer
skal vises frem. Vi går om bag gården,
passerer et stort bed med svulmende,
røde georginer. Susanne holder det
elektriske hegn nede med en tør kæp,
så vi ugeneret kan
kravle over. Og
derude i det fjerne
ligger de rødbrune
køer. Der er overle
gen ro over dem, for
de er ganske trygge
ved Susannes tilste
deværelse, og Karin
får lov til at nusse
en ellers genert
kalv på mulen. Det
er limousinekvæg,
otte køer med hver
deres kalv og så de
to unge kvier. Avlen
betyder meget for
Susanne, og hun
har en ambition om
fortsat at gøre sig
gældende indenfor
racen. Det er blandt
derfor, at Susanne
har besluttet sig for
at trappe ned som sekretær
- Der er mange ting, der fylder, og
som jeg gerne vil dedikere mere tid
til. Og så er jeg fyldt 60 og tænker,
at jeg derfor godt kan tillade mig at
skifte spor. Men jeg har da et ønske
om stadig at kunne hjælpe til, måske
10 timer om ugen. Så jeg stadig har
kontakt til foreningen, for jeg har
bestemt ikke lukket døren i bag mig.
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Per Overgaard Pedersen er
Projektchef for Aarhus
ReWater hos Aarhus Vand.

Nyt vejnavn
I forbindelse med indflytningen i den nye
administration har Assens Kommune beslut
tet at opkalde adgangsvejen, der fører fra
Egebjergvej og ind til den nye administra
tionsbygning, ”Forsyningsparken”. Dermed
bliver Assens Forsynings fremtidige post
og besøgsadresse Forsyningsparken 2, 5610
Assens.

Hvem er hvem?
Men hvad er egentlig forskellen på de to
kvinder, der begge i dagens anledning er
klædt i ens lyseblå skjorter med forenin
gens logo på. Begge tænker de lidt over
spørgsmålet. Susanne lægger ud:
- Jeg har fået at vide, at jeg indimellem kan være skrap, men hvis der er
en regel, så skal den følges. Men jeg
tror nu heller ikke, at de kommer til
at løbe om hjørner med Karin. Jeg
tror, at den store forskel på os, er, at
Karin er mere spontan og hurtig. Jeg
er den mere tænksomme type.
Karin svarer prompte og bekræfter der
med udsagnet. Følgende dialog opstår
naturligt mellem dem:
- Det har du ret i! Jeg bliver hurtigt
grebet af noget nyt!

om det hele, bortset fra kaffe og te; Karin
drikker kaffen, og Susanne tager teen.
I pressemeddelelsen stod der desuden, at:
”Det er ikke let at erstatte mange års
opsamlet erfaring og et imponerende kendskab til vores branche, men
efter overvejelser i bestyrelsen var
konklusionen, at STF er bedst tjent
med at hente en kapacitet ind, der i
forvejen har et indgående kendskab
til branchen og vores forening.”
Og som Karin uddyber:
- Jeg håber, at jeg kan fortsætte lige
så godt som Susanne. Men jeg ser
frem til det, og det skal nok lykkes.
Susanne bryder ind:
- Det er jeg ikke i tvivl om, at du kan.
Du har udvist gode takter ind til nu.
Begge griner de hjerteligt.

Miljøprojekt vil udnytte ressourcerne
i industrispildevand
Filmene er skabt i tæt samarbejde med Ketil Teisen, som både har filmet fra frø- og fugleperspektiv
(droneflyvning).
Foto: Lulu Jacobsen, Novafos.

Det største MUDP-projekt nogensinde skal vise vejen for, hvordan virksomheder kan trække varme og
ressourcer ud af deres procesvand. Potentielt set kan mange tons kemikalier og drikkevand genindvindes
og genbruges til fordel for både miljø og forretning.
TEKST OG FOTO: TEKNOLOGISK INSTITUT
I dag betaler mange virksomheder penge for at komme af med deres
industrispildevand. Men ofte rummer vandet ressourcer, som virk
somheden eller andre kan bruge – eller omvendt, som man ikke
havde behøvet at tilsætte i så store mængder.
 Der er masser af værdi i proces og spildevand. Både direkte i form af
varmeenergi, der kan udnyttes, og produktrester, der kan føres tilbage
til produktionen eller sælges til tredjepart. Og som følge heraf kan vi
for eksempel tilsætte mindre kemi til rensning. Men virksomhederne
mangler overblik over mulighederne og teknologi til at udnytte dem.
Det vil vi gerne gøre noget ved, fortæller forretningsleder Christian
Fischer fra Teknologisk Institut.

TEKST OG FOTO: ASSENS FORSYNING
Mellem jul og nytår pakker Assens Forsy
ning selskabets administration på Skovvej
2B, som tidligere hørte til Assens Sukker
fabrik, ned. Det sker for at flytte til nye loka
ler i Forsyningsparken ved Faaborgvej/
Egebjergvej. Den nyopførte administrations
bygning, som også indeholder kontrolcen
ter til styring, regulering og overvågning af
det samlede kloak og spildevandssystem i
Assens Kommune og af vandforsyningen i
og omkring Assens by, er den anden entre
prise af den samlede Forsyningspark, der
tages i brug. Tidligere er et moderne og for
syningssikkert vandværk taget i anvendelse.
Om nogle uger forventes også et nyt værk
sted og lager at blive indviet, og i efteråret
2022 forventes renseanlæg med tilhørende
biogasanlæg at stå færdigt.

Karin skal ikke overtage historikken. Den
ligger hos Susanne. Men gennem den
gemmer strukturerne for foreningens
virke sig, og det er det overblik, som Karin
nu er i gang med at lære og gennemgå.
- Jeg sætter lige et USB-stik ind i
Susannes hjerne og forsøger at
omformulere noget til skrift, for det
er jo vigtigt, at al den viden Susanne
har, bliver nedfældet. Der er en
masse ting, som Susanne gør naturligt, som jeg skal lære, og som jeg
skriver ned til fremtidig brug. Indtil
videre skal jeg ikke ud at opfinde
noget nyt, men coronaen har lært os,
at virtuelle mødeformer bliver det
næste; ikke kun mindre møder, men
også større arrangementer.

De to griner. Og de går med til en lille
leg, hvor jeg remser en liste af forskelle
op: Kaffe eller te, lagkage eller vingummi.
Der er ti par på listen, og de to var enige

KORT NY T

Assens Forsyning
flytter til ny adresse
Mellem jul og nytår rykker det
lokale forsyningsselskab teltpælene op fra sin hidtidige adresse
i det centrale Assens for at flytte
til nye lokaler i Forsyningsparken
i den sydøstlige udkant af byen.

Susanne har noteret nedslagene for hen
des virke ned, så hun husker det hele. En
af de store ændringer var indføringen af
konferencestyringssystemet. Deri kan man
styre alle tilmeldingerne i forbindelse med
de forskellige arrangementer. Da Susanne
startede, sad hun med alle tilmeldingerne
fra faxen og tastede dem møjsommeligt
ind. I dag foregår det via hjemmesiden
med svarfelter, som derefter gemmes i
systemet. Et af de andre markante skift
for foreningen var kommunesammenlæg
ningen, og tre år efter selskabsgørelsen af
forsyningsvirksomhederne.

- Og jeg skal lige overveje det en ekstra gang, men vi har ”Ordnung muss
sein” til fælles.
- Ja, og kassetænkning, når det gælder, og når ting skal ordnes.
- Jeg får energi, når der er orden i
tingene, hvis det flyder for meget, så
mister jeg energien
- Og jeg kan godt lide at have mange
bolde i luften, det giver mig energi,
men jeg skal også kunne afslutte
undervejs.

Filmene følger hele processen gennem et oprensningsprojekt fra det ligger på tegnebrættet, til bassinet
tages i brug af driften.
Foto: Lulu Jacobsen, Novafos.

Se dig klog:

Bassinoprensning på film
Når medarbejdere i Novafos går i gang med
at oprense et af vand og spildevandsselska
bets regnvandsbassiner, kan de nu søge
viden på mobilen eller pcskærmen med
et stort kræmmerhus popcorn i favnen.
Novafos har nemlig i samarbejde med en
ekstern producer udarbejdet en række korte

undervisningsfilm om oprensning og moder
nisering af regnvandsbassiner.
Du finder filmene ved at gå på YouTube og
søge på Novafos. Her ligger alle otte film til
fri afbenyttelse. De er hver især mellem 58
minutter lange.

Derfor har et stort konsortium sammen med Miljøstyrelsen investeret
77 mio. kr. i at vise, hvordan ressourcer i spildevand kan kortlægges,
værdisættes og udnyttes til gavn for danske virksomheders forret
ning og den cirkulære økonomi.
Det treårige projekt hedder ReUse, og målet er at implementere løs
ninger i fuld skala hos tre forskellige virksomheder. Projektet er støttet
af Miljøministeriets MUDPpulje med det største beløb nogensinde.

Masser af værdi i spildstrømme
Tre meget forskellige produktionsvirksomheder deltager i ReUSe:
Brødrene Hartmann A/S producerer æggebakker fra genbrugspapir,
Nopa Nordic A/S er Nordens førende producent af miljørigtige pro
dukter til tekstilvask, rengøring samt personlig pleje, og CP Kelco
ApS fremstiller blandt andet pektin til fødevareindustrien.
Målet med indsatsen over for virksomhederne er at halvere mæng
den af spildevand, som Brødrene Hartmann A/S udleder og ligeledes
at halvere produkttabet hos Nopa Nordic A/S.

Undervejs skal virksomhedernes produktionsprocesser kortlægges, så
man præcist ved, hvad der sker hvornår i produktionen. Derefter bli
ver de skjulte ressourcer identificeret i form af overskydende varme,
energi, produktrester eller andre stoffer, som kan føres tilbage i pro
duktionen eller afsættes til tredjepart. Siden skal de mest kosteffektive
løsninger for den konkrete virksomhed afprøves, og til sidst bliver den
endelige løsning udvalgt og implementeret i fuldskala.

Nøgleordet er ”opstrøms”
Når mange virksomheder i dag ikke udnytter mulighederne i deres
spildstrømme, skyldes det blandt andet, at vand fra mange forskellige
processer blandes i samme rørføring, inden det sendes videre til rens
ning på renseanlægget. Det kan for eksempel være varmt procesvand,
kølevand, rester af virksomhedens produkter, sæbe eller anden ren
sekemi. Derfor handler det om at fange ressourcerne så langt oppe i
processen som muligt – før det bliver blandet med andre ting.
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Aarhus ReWater skal efter planen stå færdig i 2028. Kapaciteten forventes at nå op på 600.000 PE i 2050. Aarhus ReWater skal aftage og
håndtere spildevand fra det centrale og sydlige Aarhus.
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gik via fax. Jeg overtog stillingen
efter en aldrende herre, Jørgen
Lauridsen, og han var ikke nået til
computeren. Jeg har været med til
at udvikle sekretariatet, fra Bent
Christensens regnskab i en kolonnebog til et regnskabsprogram, som jeg
siden har udskiftet et par gange. Og
nu er alt elektronisk.
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Karsten Arnbjerg-Nielsen er
professor ved Institut for
Miljø- og Ressourceteknologi
på DTU.

En nærliggende løsning kunne
være mere decentrale renseenhe
der til regnvandet, for det giver ikke
mening miljømæssigt, klimamæs
sigt eller økonomisk at transportere
På trods af AAVs regnestykker adva regnvand over lange afstande for at
rer Karsten ArnbjergNielsen dog
rense det. Ej heller er det realistisk
mod at se centralisering som svar
at rense det i minirenseanlæg helt
på alle fremtidens udfordringer. For
lokalt, mener Michael R. Rasmussen.
hvis man bygger mindre anlæg tæt  Det er ikke sikkert, at forsyninger
tere på punktkilden, kan man meget
ne skal rense regnvandet i frem
mere specifikt rense spildevandet
tiden. Men erfaringen fra fortiden
fra private husstande og industrier
fortæller os, at det er bedre at
ne, og mindre anlæg er billigere at
tænke det scenarie igennem, før
omstille end et meget stort, argu
vi lægger os fast på den ene eller
menterer han.
anden løsning. Regnvandet kom
 Lige nu befinder branchen sig
mer til at fylde meget i fremtiden,
i en brydningstid, og derfor er
så vi må ikke glemme det i det
Fremtidens fleksible
de meget store investeringer
store regnskab. Forudsætningerne
renseanlæg
risikofyldte. Ingen ved, hvad der
kan hurtig ændre sig, så fleksi
Netop de overvejelser ligger til
kommer til at se – ud over at auto
biliteten skal være til stede for
grund for det nye store renseanlæg,
matiseringen og digitaliseringen
de problemer, vi ikke kender i
Aarhus Vand er i gang med at bygge
af anlæggene tager til. Det vil
dag, understreger Michael R.
i Marselisborg. Aarhus ReWater
sige, at den tidligere grund til cen
Rasmussen.
hedder anlægget, og det og Egå
tralisering – færre medarbejdere
Renseanlæg erstatter de oprindelige
– falder væk. Lige nu skal vi være Netop derfor advarer Karsten
17 anlæg i Aarhus, der tidligere ren
åbne og nysgerrige på mulighe
ArnbjergNielsen også om automa
sede aarhusianernes vand. Rewater
derne for branchen og ikke bare
tisk at vælge centralisering som den
bliver et enormt renseanlæg, men
centralisere for enhver pris.
primære løsning, når der skal inve
det er designet, så det kan tilpasses
steres i fremtidens renseanlæg.
tidens krav og løsninger, forklarer
Per Overgaard Pedersen, projektchef En kombination af store og  Det er vigtigt, at forsyningerne er
nysgerrige og skuer ud i verden.
for Aarhus ReWater.
mindre enheder
Vi ser for eksempel, at store byer
 Vi forventer krav til fjernelse af
Holdningen til centralisering deler
og områder som Los Angeles
miljøfremmede stoffer som tung
spildevandsbranchen. Tendensen er
(USA), Chennai (Indien) og
metaller og medicinrester, hvilket dog klar, og den peger mod centrali
Singapore kan løbe tør for vand,
kræver et fjerde rensetrin. Vi skal sering, når det drejer sig om spilde
og at det giver stor innovation i
også kunne genvinde ressourcer vand. Dog kan det give god mening
forhold til mere decentrale løsnin
ne i spildevandet  for eksempel
at se på decentrale renseenheder til
ger, der recirkulerer vandet lokalt.
kulstof og fosfor, så vi planlæg
andet end rensning af spildevand,
Et studie fra Schweiz viser, at det
ger anlægget som et modulært
for eksempel når det gælder regn
allerede med nutidens teknologier
og fleksibelt anlæg, hvor vi kan
vand, siger Michael R. Rasmussen,
er fordelagtigt at lave decentra
udskifte og udbygge løsninger,
professor med særlige opgaver ved
le løsninger i større områder af
som de bliver udviklet.
Institut for Byggeri, By og Miljø på
landet. Der kommer hele tiden
AAU.
nye løsninger og udfordringerne
Per Overgaard Pedersen fortæller,
 Vi ved allerede nu, at regnvand er
forandrer sig med tiden, så det
at AAV startede med at lave struk
forurenet, når det løber af byens
er vigtigt at investere i fleksible
turanalyser tilbage i 2005, for at
overflader. Der kan være stoffer,
løsninger – også selv om forsynin
undersøge om centralisering var
som vi i dag ikke måler for eller i
gerne sidder på tung infrastruktur.
den rigtige vej at gå. Siden har AAV
øjeblikket mener, er uproblema
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Michael R. Rasmussen er
professor med særlige
opgaver ved Institut for
Byggeri, By og Miljø på AAU.

tiske. I områder med separatklo
akering, bliver det ledt til regn
vandsbassiner og derefter til de
nærmeste recipienter. I bassinerne
er der en simpel rensning med
sedimentation, men er det nok?
Lige nu er separatkloakering nær
mest den eneste løsning, forsynin
gerne bruger for at imødekomme
fremtidens udfordringer med
meget regnvand, men der kan
efterfølgende være miljømæssige
og sundhedsmæssige konsekven
ser ved det.

spildevand #1/22

re renseanlæg til at håndtere sta
dig mere og mere koncentreret spil
devand. Om det er den rigtige løs
ning, er Karsten ArnbjergNielsen,
professor ved Institut for Miljø og
Ressourceteknologi på DTU dog i
tvivl om.
 Stort er ikke nødvendigvis godt.
Når vi centraliserer, flytter vi spil

En anden udfordring, Karsten
ArnbjergNielsen peger på er, at res
sourcer som varme, CO2, metan og
så videre skal ’høstes’ tæt på kilden.
Det nytter ikke, siger han, at trans
portere spildevandet mange kilome
ter til et stort anlæg, for så mister
man muligheden for at genvinde
mest muligt.
 Lige nu er al fokus på at pro
ducere energi. Men hvad med i
morgen? Hvad med om 10 år?
Fremtidens renseanlæg skal
bygges, så de er fleksible og kan
omstille sig alt efter, hvilke tekno
logiske løsninger, vi kan bruge og
hvilke krav, der stilles til branchen.
Allerede nu ser vi, at fokus skifter
fra energiproduktion til klimaaf
tryk, og det skal fremtidens rense
anlæg været gearet til.

opdateret planerne. Igennem hele
udviklingen har beregningerne vist,
at miljømæssigt og økonomisk giver
centralisering mening, da det er for
dyrt at renovere og optimere alt for
mange mindre anlæg, siger han.
 Ressourceudnyttelse og ener
giproduktion er ikke økonomisk
optimalt på mindre anlæg. Derfor
har vi valgt at centralisere og
lægge lange ledningsanlæg, for
det er alt andet billigere at lægge
rør end at lave avancerede proce
sanlæg. Vi ved, vi bliver mødt med
skærpede rensekrav i fremtiden,
og dem kan vi mest optimalt leve
op til, hvis vi koncentrerer rens
ningen på få anlæg, lyder det fra
Per Overgaard Pedersen.
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devandet langt væk fra det sted,
hvor det er dannet. Vi investerer
store summer i lange rør og store
anlæg, men vi ved i bund og grund
ikke hvilke teknologiske løsninger,
der kan hjælpe os om 1020 år.
Vi kender ikke mulighederne for
digitalisering og automatisering i
fremtiden.

TEMA

A
LIM O

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: DTU, AAU, AAV
og centralisering af renseanlæg. Der
er nemlig ingen grund til at bruge
en masse tid og penge på at trans
portere og rense regnvand, lyder
det. Snarere skal vi investere res
sourcerne i at håndtere spildevan
det, og derfor graver mange for
syninger i disse år kilometervis af
betonrør ned og bygger stadig stør

En af de ting, som de begge pointe
rer, er, at organisationen er apolitisk.
Fundamentet i organisationen blev
skabt af forskellige driftsledere, der
sad rundt om i landet, og som kunne
se en fordel i af dele deres viden.
Derfra startede netværket, som i dag er
Spildevandsteknisk Forening, hvor med
arbejdere i driften kan udveksle erfarin
ger inden for alle driftsområder.

Begge kan de godt se en positiv effekt
i at være to, for det kan til tider være
ensomt at sidde som sekretær på et
hjemmekontor. Og der er meget at sige
farvel til; Susanne har siddet på første
parket til den digitale udvikling, eller
rettere hun har navigeret foreningen
gennem den digitale udvikling, fra fax
maskine til online tilmeldingssystemer.
- Da jeg startede, var alt information
papirbåren og alle tilmeldinger fore-

Det er Susanne Brandt til venstre og Karin Refsgaard til højre.

Klimaforandringerne kommer til at påvirke os alle på den ene eller anden måde.
Udfordringen for spildevandsbranchen er, at den sidder på dyr, ufleksibel
infrastruktur, og at det tager lang tid at sadle om. Hvordan forbereder man sig
på en fremtid med mange uvisheder, men hvor det er samfundskritisk,
at de rigtige løsninger findes?

spildevand #1/22

De ler begge hjerteligt. Måske er de
ved at tø lidt op, for i virkeligheden er
der ingen af dem, der egentlig bryder
sig om at være i centrum. Måske netop
derfor er det rart, at man er to. Begge
er de kreative, Susanne fotograferer,
og Karin er kreativ med naturens
materialer.

at implementere den første vandmiljøhandlingsplan. Det var i 1988, at
man for alvor begyndte at udbygge
renseanlæggene, og den proces blev
jeg en del af.
Karin blev færdiguddannet som kemo
tekniker i 1994 og fik arbejde på Shell. I
2003 startede hun på Kolding Central
renseanlæg, som var en del af Kolding
Kommune. Noget af det, som fangede
Karin ved spildevandsbranchen, var per
sonerne. Her var nemlig en flok menne
sker, der spændte vidt fra kedeldragter
til slips, fra den distræte professor til den
energiske fejedreng, og det er i dag vig
tigt for hende, at hun i sit nye virke får
mulighed for at faci
litere og favne hele
organisationen.
- Jeg har altid syntes, at erfaringsudvekslingen i branchen er fed. Jeg
kom fra Shell, som
var en lukket verden og til årsmøde i
Spildevandsteknisk
Forening, hvor jeg
stod og skulle tage
imod deltagere. Det
var bare tre uger
efter, jeg var startet, og alle vidste,
hvem jeg var, og
de sagde alle ”Hej
Karin”. Det er bare
en super åbenhed
her. Og netop den
åbenhed og erfaringsudveksling,
som er så karakteristisk, vil jeg gerne
bygge videre på. Og jeg synes især, at
de mindre netværk, som er på vej frem
indenfor organisationen, er geniale.
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Vi satte begge kvinder stævne hjemme
hos Susanne i Vojens.

følger. Og jeg holder meget af at gå
i naturen, samtidig er det noget, jeg
ønsker at få mere tid til.
Karin supplerer hende:
- Naturen betyder rigtig meget, fra
den første forårsdag, hvor jeg er ude
og samle ramsløg og tørre dem. Jeg
holder meget af at komme ud og følge
årstidernes skiften. Farverne der skifter, og blomsterne der skyder frem.
Og om lidt skal jeg ud at samle mos,
mindst tre kasser. Mos skal man ikke
gå ned på.

spildevand #5/21

spildevand #5/21

40

Karin har fået øje på en smuk, blom
strende georgine på køkkenbordet. Det
er blot endnu en ting, de to har tilfælles,
skønheden i naturen, blomsterne, driv
huset og roen i haven.
- Det virker som om, I begge har en
almanak, I følger, siger jeg.

Hvordan forbereder
man sig på en fremtid,
man ikke kender?

”Jeg havde aldrig troet, at man
kunne blive afhængig af samtaler
mellem smånørdede spildevandsfolk,
men det veloverståede døgnkursus
afslørede i hvert fald min afhængig
hed. Det er meget tydeligt for mig, at
med de nye opgaver vi skal løse 
uanset om det er overvågning af
cornasmitte eller måling af lattergas
 så er behovet for at udveksle viden
og erfaring endnu større, end det
nogensinde har været.
Da vi alle sammen var et bundt glade
generalister, var det klart, at vi havde
behov for at lære af hinanden.
I dag har vi mange flere specialister i
branchen, men viljen og evnen til at
dele erfaringerne er stadig helt afgø
rende for, at vi kan blive ved med at
optimere vores anlæg. For mig er det
fantastisk at opleve det gåpåmod,
de mange nye deltagere i døgnkurset
udviste. Det giver anledning til en
stor optimisme. Tusind tak for det.”

(Jacob Andersen, STF-formand)

Sådan lød starten på udmeldingen fra
formanden. Videre stod der, at:
”Bestyrelsen har derfor bedt Karin
Refsgaard, der hidtil har været ansat
i BlueKolding om at træde til, så vi
gradvist over de næste måneder frem
til sommeren 2022 får en overlevering
af opgaver fra Susanne til Karin.”

Vi ved, der kommer mere pres fra
vandet i fremtiden – fra oven, fra
neden og fra kysterne. Vi ved også,
at der kommer flere og flere krav
til rensningen af vores spildevand.
Hvordan vi skal håndtere det pres
og de krav bliver overvejet og debat
teret rundt om i landet, og mange
steder er svaret separatkloakering

Kl. 9 ringede en morgenfrisk Charlotte Frambøl atter
med klokken. Et stærkt formiddagsprogram skulle i
gang, og mange var med fra start. Formiddagen bød
på en update af Mikroflora Danicaprojektet af AAU
professor Per Halkjær og en gennemgang af PFOS
sagen i Korsør (læs mere om denne på side 9). Begge
oplæg handlede om de små ting i vores hverdage, der
kan have stor betydning – bakterier og PFASstoffer.
Men hvor de første hjælper os på renseanlæggene, så
udfordrer PFOS vores og naturens sundhed.

(Jan Enevoldsen, Sales & Business Development,
Cobalch)

”Først på sommeren meddelte vores
mangeårige sekretær i Spildevands
teknisk Forening, Susanne Brandt,
at hun gerne vil trappe ned fra de
mange timers arbejde med utallige
bolde i luften, som det kræver at være
omdrejningspunkt og den eneste
ansatte i en forening som vores…”

Bilen drejer ind på gårdspladsen, og Susanne
kommer frem mellem bygningerne for at tage
imod. Det er rart at få sat et ansigt på den stem
me, som har rådgivet og hjulpet foreningens med
lemmer i så mange år. Susanne har været ansat
som sekretær siden 1999, men har nu brug for
mere tid til sig selv og sit sideerhverv som kvæg
avler; en hobby som vi vender tilbage til.

(Charlotte Frambøl, Ferskvandscentrets
kursuschef)

Et spor

Det var stadig helt mørkt, da Arie Brügge fra Blue
Kolding kl. lidt i 7 parkerede sin kranvogn udenfor
udstillingen. Først kom en løber og to morgenfriske
forbi med kaffe i hånden, men som lyset tog til, så
gjorde også strømmen af nysgerrige. Omkring 50
personer, mener Arie Brügge, kiggede forbi, og det er
mange flere end til de tidligere løb rundt i området.
Spark dækeventen faldt sammen med serveringen
af morgenmad, og også i restauranten kom flere og
flere til med lyset. De fleste var friske, men enkelte
skippede maden og sov længe eller tog en tur rundt
på udstillingen.

”Jeg har oplevet stor interesse fra
flere forsyninger omkring vores
rensegrise, så jeg har mange
kontakter med hjem, som jeg skal
følge op på.
I år har jeg stået i den midterste sal,
og det har været mere stille end
udenfor teatersalen. Folk kommer
mest her for at tale sammen eller
hente forsyninger. Men som altid er
døgnkurset godt besøgt, og det er
det arrangement, hvor man virkelig
møder branchen. Det eneste, jeg
kunne ønske mig fra døgnkurset, er
længere pauser, så jeg kunne nå at
tale med endnu flere om de løsnin
ger og services, vi tilbyder.”

”Det har været så fedt at se hinan
den igen. Helt fantastisk.
Arrangementet giver så meget i
kraft af vidensdeling på tværs af
geografi og organisationer. Jeg
synes, at branchens åbenhed og
lyst til at dele viden og erfaringer
er kernen i vandsektorens succeser
og i den grad berettiger en forening
som STF.
Der er i branchen som helhed fokus
på den danske vandvision. Det, vi
gør udenfor landet grænser, er
utroligt vigtigt, og fundamentet
for at lykkes internationalt er i
mine øjne blandt andet den stærke
danske vidensdeling. Det er, når
forskellige faggrupper mødes, taler
sammen, ærligt vidensdeler og
udfordrer hinandens erfaringer, at
ny teknologi, nye løsninger og nye
ideer for alvor realitetstestes og
optimeres.”

49

Udstillingen bestod af 24 stande, var spredt over tre
områder, og deltagerne spredte sig hurtigt ud over
alle tre.

Velkomst

PORTRÆT

Farvel og på gensyn
Lidt i 12 var Døgnkursus 2021 slut. Formiddagen
havde budt på bakterier, mikroforureninger og dro
ner, flotte udstillinger og gode snakke. Men nu var
det slut, og udstillerne var godt i gang med at pakke
deres stande sammen. Fra scenen i den store sal
sagde først Charlotte Frambøl og så Jacob Andersen
farvel og tusind tak for denne gang. Det var blevet
tid for dem til at runde af og for deltagerne udenfor
salen til at snuppe en sandwich og køre hjem på
weekend. Både arrangører og gæster har fået faglige
input, stof til eftertanke og er godt fyldt op på net
værkskontoen.

(Kenneth Kragbæk, produkt- og industrichef,
Endress+Hauser)

Lige ved udgangen fra teatersalen havde Wasys
deres stand. Som altid mødte de talstærkt op, og
under de første oplæg skiftede de fra almindelige til
tyrolerbukser. Andre stande lokkede med søde sager
og drikkevarer, andre igen med svævende badebolde
eller hardcore udstyr.

Kunde: Spildevandsteknisk
Forening

spildevand #5/21

Ud over, at vi ikke kunne komme til
at sætte vores stande op, da vi kom,
har det været et rigtigt godt døgn
kursus.
Vi skulle lige vente på, at dyrlæger
ne fik pillet stalden ned og fjernet
grisene.”
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Få forsyninger har været med i projektet længe, mange
er med nu, så oplægget ramte bredt. Det kunne man
også mærke på spørgelysten efterfølgende. STFsekre
tærerne Susanne Brandt og Karin Refsgaard fik travlt
med at komme rundt med mikrofonerne, og de nåede de
fleste, før tiden viste, at det var tid til det næste oplæg.
Denne gang omhandlende erfaringer med centralisering
af renseanlæg af Aalborg Forsynings Anne Holm.

Udstillingen er åben

Forberedelserne

Det samme gør den, når det handler om at beskytte
sig mod ITkriminalitet. Fra scenen fortalte Hans Martin
FriisMøller om, hvordan Kalundborg Forsyning var
blevet forsøgt hacket, og hvordan forsyningen havde
handlet. Han kom med én klar opfordring til andre for
syninger: Invester i ITsikkerhed! Det er et spørgsmål
om hvornår ikke hvis, hackerne angriber jer.

spildevand #5/21

spildevand #5/21

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

7 opslag fra et magasin på
mellem 80-100 sider som
udgives fem gange årligt

Kilde: Taenk.dk

”Deltagerne har været nysgerrige
og interesserede, og man kan
mærke, at folk har savnet at være
sammen. Vi ved af erfaring, at man
ikke sælger en masse her. Men vi
møder driftsfolkene, som går hjem
og taler med deres ledere, og så
skabes kontakterne ad den vej. Nu
skal vi hjem og følge op.

Sådan lød det fra teatersalens scene lørdag den 6. november kl. 11.55.
Og arrangørerne mente hvert et ord. Efter en alt for lang coronapause var
døgnkurset tilbage og med det, faglige oplæg, gensyn og gode snakke.

Magasinet ‘spildevand’

Når markedsføring bruger flot
te ord til at få varen (eller servi
cen, red.) til at fremstå mere grøn
eller bæredygtig, end den egentlig
er, for at få dig til at købe mere, er
det greenwashing. Det kan eksem
pelvis være, at virksomheden har
taget små skridt i en mere bære
dygtig retning. Men gennem mar
kedsføring puster de budskabet så
meget op, at du vildledes til at tro,
at produktet (eller servicen, red.)
som helhed er bæredygtigt.

Efter udstillingen åbnede for sidste gang, kom
Jeanette Agertved Madsen fra EnviDan på scenen.
Også hun fokuserede på det, vi ikke kan se, men
har en formodning om er der. Denne gang var fokus
mikroforureninger bredt, og hvordan branchen kan
rense for dem. Både dette oplæg og det om PFOS lod
ingen i salen i tvivl om, at branchen står overfor store
udfordringer i årene, der kommer.

for denne gang!

Flere medlemmer af STFs bestyrelse samt de to
sekretærer havde været i gang fra morgenstunden for
at måle op til udstillerne og få forberedt de to sale. Da
udstillerne mødte ind i løbet af formiddagen, var der
derfor klart afgrænsede områder parat til dem – eller
næsten alle. Traditionen tro afholdt dyrlæger i svine
branchen konference umiddelbart før døgnkursus, og
udstillerne i foyeren måtte derfor vente med at stille
deres stande op, til svinestalde og plastikgrise var
ryddet af vejen. Forsinkelsen gik ud over en håndfuld
stande, men efter frokosten var de alle klar til at mod
tage gæster, og humøret var højt.

Projektet har fokus på N2Oemis
sioner fra renseanlæg. Det evalue
rer effektiviteten af nuværende fil
terinstallationer (aktiv kul og biolo
giske filtre), og demonstrerer en ny
katalytisk proces til at reducere N2O
produceret fra spildevandsanlæg.
Digitale tvillinger bliver brugt til at
forudsige procespræstationer, vur
dere miljøpåvirkninger, udvikle nye
ledelsesstrategier og til sidst foreslå
business casescenarier. Her tages
der højde for mulige fremtidige afgif
ter på denne type emissioner.

Greenwashing

TUSIND TAK
Lige fra fredag middag følte man det. Gensynenes
glæde, samtalernes summen og iveren efter inspira
tion. Med et stærkt program og over 350 deltagere,
udstillere og oplægsholdere, blev STFs Døgnkursus
2021 præcis den faglige fest, som arrangørerne havde
håbet på.
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er det sådan set stadig den dag i dag.
Vandcentrets verden er bare blevet lidt
større og ikke så lidt mere kompleks.

spildevand #1/22

Et nyt projekt ser på målemetoder
og løsninger, der kan reducere emis
sioner af lattergas og metan fra klo
aksystemer og renseanlæg. Pro
jektet hedder ARES  Aktiv Reduk
tion af Emissioner fra Spildevands
anlæg  og får støtte fra det Miljø
teknologiske Udviklings og Demon
strationsprogram, MUDP. Det gen
nemføres i samarbejde med Aarhus
Universitet, Danmarks Tekniske
Universitet, EnviDan samt Aarhus
Vand og BIOFOS.

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO OG GRAFIKKER: VANDCENTER SYD

Bæredygtighed er komplekst
Hen over årene har VCS ikke ’kun’
gjort FNs verdensmål til sit strategi
ske pejlemærke, de samarbejder også
med DTU om Absolut Bæredygtighed
og arbejder målrettet på at bruge livs
cyklusvurderinger (LCAs) i forbindelse
med indkøb og anlægsprojekter. Læg
hertil en årlig udgivelse af en CSR
Spørgsmålene er mange, og der kom rapport (samfundsansvar) samt udvik
lings og forskningsprojekter i ind og
mer flere til, som VandCenter Syd
udland. VCS har travlt, men ens for
(VCS) går efter at blive en stadig
alle aktiviteter er, at de skal afspej
mere grøn og bæredygtig arbejds
le vandcenterets plads i verden, siger
plads, fortæller projektchef Troels
Troels Kærgaard Bjerre.
Kærgaard Bjerre.
 Vi har de sidste mange år haft en
 Bæredygtighed er ikke et spørgs
ejer, bestyrelse og en ledelse, der
mål om at få verdensmålene til at
i den grad har taget verdensmåle
passe til det, vi allerede gør. I stedet
ne og bæredygtighed til sig, som
er det et spørgsmål om at se nys
har set nødvendigheden i at tage
gerrigt og kritisk på egen praksis,
ansvar lokalt, nationalt og globalt,
at udfordre os selv til at gøre vores
og som ikke er bange for at blive
arbejde mere bæredygtigt, at over
målt og vejet. Derfor bruger vi
veje vores klimaaftryk i valg af
verdensmålene som vore strate
løsninger og teknologier og forstå
giske pejlemærke, ser på Absolut
vores plads i verden.
Bæredygtighed, når vi skal bestem
me nødvendigheden af anlægspro
VandCenter Syds plads i verden stræk
jekter og anvender LCAvurderinger
ker sig helt tilbage til 1853. Danmarks
til udregning af CO2aftryk i for
første almene vandværk blev dengang
grundlagt for at levere sundt, rent
bindelse med konkrete anlægspro
vand til Odenses borgere – og sådan
jekter og indkøb. Der er flere lag i

Hovedgaden 47
5960 Marstal

ARES

Verdensmålene udstikker kursen for VandCenter Syd,
mens LCA-værktøjer gør bæredygtighed målbart. I Odense
er ”grønt” ikke bare en farve, men en integreret del af
forsyningens DNA. Vandcenteret arbejder aktivt med at
gøre dets omverden til et bedre, sundere sted, og det er,
om det er lokalt, nationalt eller globalt.

Er der brug for en ny slamlagertank,
eller er det bedre for miljøet at reno
vere den eksisterende? Hvis en ny
skal bygges, er det så mest klimaven
ligt at bygge den i stål eller beton?
Hvor meget CO2 udledes i forbindel
se med at bygge tanken? På produk
tion af beton, stål, skruer, søm, kemi
kalier og så videre? Hvor langt tilba
ge i værdikæden skal en forsyning
gå, for at udregne dens CO2aftryk på
verden omkring?

Mobil 2859 1434
hansitype@me.com

VandCenter Syd i tørre tal

Største projekt nogensinde
Miljøministeriets MUDPordning har investeret 22 mio. kr. i ReUse,
som dermed er det største MUDPprojekt nogensinde. Og med et
samlet budget på 77 mio. kr. vidner det om konsortiets tro på, at det
betaler sig at satse på indvinding af værdistoffer i spildevand.
– Vi forventer, at vi med projektet kan sætte nye standarder, der
kan inspirere både danske og udenlandske virksomheder til
bedre udnyttelse af ressourcerne i deres processer. Det vil gavne
både forretning og grøn omstilling. Vi skal gerne derhen, hvor
ord som “spildevand” mister relevansen, fordi vi skaber værdi af
alt det, vi i dag betragter som spild,” siger Christian Fischer fra
Teknologisk Institut.

Dyk ned i det emne, der interesserer dig
Filmene kan ses som en føljeton, men du kan også se dem enkeltvis med inspiration
i det tema, der er relevant for dit arbejde her og nu:

Assens Forsynings kunder og samarbejdspartnere skal fremover henvende sig på adressen
Forsyningsparken 2, 5610 Assens for at blive
betjent og drøfte spørgsmål om vand, spildevand samt affald og genbrug.
Foto: Assens Forsyning A/S

Film nr. 1: Intro til oprensning
Film nr. 2: Interessenthåndtering og myndighedsbehandling
Film nr. 3: Bygbarhed
Film nr. 4: Bassinets funktion
Film nr. 5: Optimeringsmuligheder
Film nr. 6: Sedimenthåndtering
Film nr. 7: Biodiversitet og rekreative værdier
Film nr. 8: Bassinet tages i brug

Projektet ReUse – Genanvendelse af ressourcer fra industrielle spildstrømme (2021-2023) finder sted i samarbejde mellem Teknologisk Institut og
virksomhederne CP Kelco Aps, Brødrene Hartmann A/S, Nopa Nordic A/S, Aquarden Technologies ApS, Silhorko-Eurowater A/S, Tetra Pak Processing
Systems A/S, Q-Interline A/S og Viegand Maagøe A/S.
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hansitype

Helsides avisannoncer

CVR 33630387

Mobil 2859 1434
hansitype@me.com

Ny udstykning med
18 velbeliggende
villagrunde udbydes

Hovedgaden 47
5960 Marstal

- på Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft
Hvor ligger grundene?
Grundene er smukt beliggende på Carl Th.
Dreyers Vej i udkanten af Ebeltoft by.

I gå og cykelafstand til det hele

Hvordan køber jeg en grund?

Landskabet omkring Carl Th. Dreyers Vej er en
del af udstykningens styrker. Her kan du nyde
udsigt til bløde bakker, skovområder og ikke
mindst til Kattegat og Ebeltoft Vig.
Ad bilfri stiforbindelse kommer du hurtigt til
bymidten, hvor der er indkøbsmuligheder,
gode daginstitutioner og skole.

I første omgang sælges grundene i en 4 ugers
budrunde. Der kan tages udgangspunkt i
priserne, som er angivet i skemaet. Efter endt
budrunde kommer de evt. resterende grunde
til salg med de anførte priser som mindstepriser.

Ebeltofts brostensbelagte handelsgader
byder også på mange gode mad- og kulturtilbud, som fx den nyåbnede kulturperle
Maltfabrikken. Og hvis I ønsker et aktivt liv
med let adgang til både vand og smuk natur,
byder Nationalpark Mols Bjerge sig også til.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse
nr. nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt om
offentligt udbud ved salg af kommunens
henholdsvis regionens faste ejendomme samt
vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige
og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune
er ikke forpligtet til at sælge grundene til de
udbudte priser, man kan bortse fra dit bud. Du
må som tilbudsgiver gerne afgive et højere
købstilbud end den nævnte pris.
Hvis du har spørgsmål til udbudsmaterialet, kan
ud kontakte Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø
Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
tlf. 8753 6456, e-mail: grundsalg@syddjurs.dk

Adresse
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej
Carl Th. Dreyers Vej

39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
58
59
60
61
62
63
64
66

Areal Udbudspris
1007
550.000
986
450.000
754
425.000
822
450.000
1153
585.000
758
565.000
1345
595.000
787
475.000
901
515.000
859
500.000
845
465.000
850
500.000
702
550.000
706
515.000
737
550.000
701
535.000
1226
695.000
926
585.000

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag.
Køber skal betale tilslutningsafgifter til el,
vand og kloak med kr. 109.283,55 inkl. moms
ud over købesummen. Tilslutningsafgift for
fjernvarme skal betales af køber direkte til
Ebeltoft Fjernvarme og fastsættes med
udgangspunkt i husets størrelse.
Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet
(budblanket, betingelser, servitutter samt
lokalplaner mv.) på: syddjursgrundsalg.dk Find dit nye hjem i Syddjurs - Se byggegrunde.
Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden
stilles til byggeri@syddjurs.dk

Lokalplan nr. 377 er gældende for området.
Grundene er udstykket, og grundstørrelserne
ligger fra 702 m2 til 1.345 m2. De anførte
udbudspriser er mindstepriser.
Der vil være mulighed for at byde på mere
end én grund i prioriteret rækkefølge.

Budfristen er torsdag
den 9. september 2021 kl. 12.00

Grundsalgsannonce Ebeltoft
Eksempel på standard
helsides annonce i lokalavis

Læs om alle fordelene ved Syddjurs på
www.detdertæller.dk

Kunde: Syddjurs Kommune

ANNONCE

DET GÆLDER OM
AT VÆRE HURTIG

Det kræver handling nu at få del i de
forventede 100 mio. støttekroner til
hurtigt bredbånd
Tekst og foto: Mogens Greve
Du skal være hurtig for at blive hurtig. Det handler nemlig i dobbelt forstand om at være hurtig. da 2019 er sidste år med offentlige puljemidler til hurtigt bredbånd.
En uge inden ansøgningsproceduren til Bredbåndspuljen går i gang, kommer Energistyrelsen til informationsmøde for alle borgere og erhvervsdrivende m.m. i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.
Mødet holdes i Udviklingsparken i Mørke tirsdag 23. april,
hvor du blandt andet får noget at vide om tanker og intentioner og eventuelle ændringer i forhold til 2018.
Desuden fortæller bredbåndskoordinator Henrik Friis
om, hvordan man griber det an på Djursland.

Bredbåndskampagne

DU SKAL VÆRE HURTIG
for at blive hurtig

Støtte fra Bredbåndspuljen
Annonceserie i lokalaviser

Borgermøde
om vores
fælles natur

Informationsmøde med Energistyrelsen om

BREDBÅNDSPULJEN 2019
TIRSDAG 23. APRIL KL. 16-18

Udviklingsparken · Fabriksvej 5 · 8544 Mørke

Kunde: Syddjurs Kommune

Naturpleje, benyttelse og beskyttelse
af naturen i Nationalpark Mols Bjerge
og Syddjurs Kommune.

NU ER ...
U
DET N E PÅ

MER
K
- LÆS
NLINE.D
DJURSO

Kom til borgermøde på Fuglsøcentret
tirsdag den 28. september kl. 17.00 – 20.00
Naturen i Syddjurs Kommune og særligt Nationalpark Mols
Bjerge er noget helt unikt. Men det er også en skrøbelig natur, som
tiltrækker rigtig mange mennesker. Derfor skal naturen beskyttes,
men på en måde, så den samtidig også kan benyttes og være til
glæde for dem, som bevæger sig ud i den.

Ole Bollesen, Borgmester i Syddjurs Kommune

”Jeg er ikke i tvivl om, at de senere års omfattende udbredelse af fibernet på Mols har stor betydning for, at så
mange familier nu søger til området, ” siger borgmester i
Syddjurs Kommune, Ole Bollesen (S).
”Det er afsindigt vigtigt fortsat at arbejde for også at få
de sidste fremtidssikret med hurtigt bredbånd.”

Derfor vil Syddjurs’ Natur – Samarbejdsforum gerne invitere til
borgermøde med dialog. Her vil vi gerne fortælle om den naturpleje
vi laver i vores område, hvordan vi gør og hvorfor.
Og vi vil også rigtig gerne i dialog med dig, der kunne have tanker
eller gode idéer til, hvordan vi fremadrettet sikrer balancen mellem
benyttelse og beskyttelse.

Ole Bollesen understreger, at det gælder såvel borgere
som erhvervsdrivende og sommerhusområder.
”Kommunens mere end 10.000 sommerhuse genererer
mia. omsætning. Sammen med vores flotte natur er også
hurtigt bredbånd en væsentlig forudsætning for det.”
Borgmesterkollega i Norddjurs Kommune, Jan Petersen
(S), taler også varmt for den fortsatte indsats.
”Hurtigt og stabilt net får stadig større betydning for os
alle. Snart handler det ikke længere ”kun” om TV og spil.
Telemedicin og meget andet venter lige om hjørnet, og
vi skal være på forkant med det hurtige bredbånd, for at
også Norddjurs bliver en del af den udvikling,” siger Jan
Petersen.
”Du skal se hurtigt bredbånd på samme måde som en
motorvej. Har du ”kun” cykel, er du alligevel afhængig
af, at både ambulance, familie og fragtbil m.m. altid kan
komme frem til dig.”
Han glæder sig over, at der netop nu graves fiber ned i
Fjellerup til både fastboende og sommerhuse.
”Vi er dog stadig udfordret i nogle lokalområder, og jeg
opfordrer borgere og erhvervsliv til i år at finde sammen
og udnytte muligheden for økonomisk tilskud til hurtigt
bredbånd. Vi har folk, der er parate til at vejlede og yde
praktisk hjælp til ansøgningerne.”

CORA

PRAKTISK

• 2019 er sidste år med offentlige puljemidler til hurtigt bredbånd
• Der er udsigt til 100 mio. kroner i Bredbåndspuljen
• Der åbnes for ansøgninger 30. april
• Hør om årets pulje og om at søge del i de mange millioner

Tilmeld dig gerne til friis@syddjurs.dk
- så er det nemmere at beregne kaffe og kage
Praktisk info og løbende opdatering på djursonline.dk
Bredbåndskoordinator Henrik Friis, friis@syddjurs.dk, tlf. 6012 3802

djursonline

Borgermødet afholdes tirsdag den 28. september kl. 17.00 – 20.00 på
Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel.
Der vil blive budt på en let forplejning ved borgermødet.

TILMELDING
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på www.syddjurs.dk/
voresnatur

OM SYDDJURS’ NATUR – SAMARBEJDSFORUM
Syddjurs’ Natur – Samarbejdsforum er etableret for at sætte fokus
på samarbejdet og koordineringen rundt om naturen i Nationalpark
Mols Bjerge og resten af Syddjurs Kommune. Medlemmerne er alle
optagede af dialogen med brugerne af naturen og borgerne i området.

PROGRAM FOR BORGERMØDET
Kl. 17:00 Velkomst ved Borgmester Ole Bollesen
Kl. 17:15 Vores arbejde med naturpleje, biodiversitet
og adgangsforhold.
Naturfaglige oplæg i øjenhøjde ved
Naturstyrelsen, Molslaboratoriet/Naturhistorisk Museum, Syddjurs Kommune og
Nationalpark Mols Bjerge/Den Danske
Naturfond
Kl. 18:20 Pause

Natur
borgermødeannonce

Kl. 18:30 Dialog med aktørerne i Syddjurs’ Natur Samarbejdsforum
Aktørerne vil være repræsenterede ved
små stationer i salen, hvor det vil være
muligt at få en snak i øjenhøjde, stille
spørgsmål til aktørernes arbejde og måske
selv blive spurgt om tanker og idéer.

Helsidesannonce i lokalaviser

Kl. 19:30 Opsamling fra dialog
Kl. 19:50 Afrunding ved Kim Lykke Jensen,
formand for Udvalget for natur, teknik
og miljø i Syddjurs Kommune

Kunde: Syddjurs Kommune

Kl. 20:00 Tak for i dag

Medlemmerne i forummet er:
Danmarks Jægerforbund | Karpenhøj Naturcenter |
Molslaboratoriet/Naturhistorisk Museum | Museum Østjylland |
Nationalpark Mols Bjerge | Naturstyrelsen | Visit Aarhus |
Syddjurs Kommune
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hansitype

Plancher, postkort og t-shirts

CVR 33630387

Mobil 2859 1434
hansitype@me.com

HEINI & BRITT

”Det med at Letbanen kører hertil,
har stor betydning ift. pigerne når de
bliver større. Så kan de tage den hvor
end de nu skal hen.”

Hovedgaden 47
5960 Marstal

”Her hvor vi bor, er det svært at
komme over Rosenholmvej om
eftermiddagen.”

”Det er lidt hyggeligt at shoppe i
sin egen by, i stedet for at køre et
andet sted hen.”

”Vi synes skolen er et kaos. Der
er rigtig mange i klasserne, og
der er meget uro.”

”Jeg kunne godt tænke mig flere
spisesteder i byen, for vi elsker at
komme ud og spise. Vi gider bare
ikke køre efter det.”

”Jeg synes vi har en
rigtig god idrætsforening
hernede. Og så er det jo fedt
vi har vores egen biograf. Det er
luksus i sådan en lille by.”

”Altså der er ikke sådan et sted, hvor
de unge mennesker kan være i byen.
Vi har kæmpet en del med at de sad i
bålhytten oppe ved spejderne, men de
har jo ikke noget sted at være.”

Ib Baastrup, Ebeltoft:
”Der er en anden stemning, når mænd mødes
alene. Man får et fællesskab, som er anderledes,
end hvis der havde været piger til stede.”

Voxpop
Tilfredshedsundersøgelse
af nytilflyttere i Hornslet

Heini - 43 år, selvstændig bogtrykker,
Britt – 43 år, klinikassistent ved
tandlægen på Hornslet Skole.
Har sammen tre piger på 8, 14 og 17 år.

10 A0 plancher
Kunde: Syddjurs Kommune

Flyttede sommeren 2018 fra et ældre
kvarter i Hornslet til nybyggerkvarteret.

‘Mand til Mand’ fællesskab
for mænd kampagne

Mand til Mand
- et fællesskab for mænd
i dit lokalområde

Flere varianter af
A6 postkort

Har du lyst til at mødes med andre
mænd i et fællesskab, hvor det
vigtigste er samværet?

Grupperne mødes 2-4 gange om måneden.
Mændene beslutter i fællesskab, hvad de
skal lave.
En gruppe frivillige støtter op om grupperne.
De kan fx være chauffører på en bustur eller
hjælpe med andre praktiske ting.

Kunde: Syddjurs Kommune

Trænger du til at komme hjemmefra,
komme med på en bustur ud i det blå
- eller bare få en kop kaffe og en snak
med andre mænd?
Der er også en mandegruppe
i dit lokalområde.

Der kan være en beskeden egenbetaling
for deltagelse.
Vil du høre mere?
Kontakt netværkskoordinatoren
på tlf. 2337 8041

Hornslet Borgermøde

“MELD DIG”

A6 postkort + grønne
t-shirts med hvidt tryk
Kunde: Hornslet Skole

Skolebestyrelsesvalg
21. april 2022
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hansitype

Kataloger og brochurer

CVR 33630387

Mobil 2859 1434
hansitype@me.com
Hovedgaden 47
5960 Marstal
Sustainability
We feel gratitude for the nature that surrounds us, and,
because of this, we feel that we have a common responsibility
to protect it.
At Duus & Møller, we take on this responsibility by carefully
choosing our material and designing our furniture with the
intention that it should bring joy for many years to come.
This is also why we exclusively use the best quality wood f rom
FSC certif ied suppliers, to ensure a sustainable forestry as well
as a long lifespan for our furniture.

Duus & Møller møbelkatalog
Foråret 2022 (opslag)
Format: 210x210 mm

HYGGE
by Tim Duus Jacobsen | No: DM400

Kunde: HB Digitaltryk

Available with leather or fabric cushions.

HYGGE is made f rom solid oak, walnut or ash.
22
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DYKKEDE
BORERØRSPUMPER

STØRRELSER

3” – 10”

EUROPUMP SPserien er dykkede borerørspumper til professionelt brug
komplet I rustfrit stål AISI304 eller AISI316. Referencerne tæller store
respekterede virksomheder inden for vandforsyning, grundvandssænkning
og boringer. Ligeledes er vi fast leverandør til landbruget inden for mark
vanding og stalde.

VERTIKALE
FLERTRINSPUMPER

Vore dykkede motorer er vandkølede og i førsteklasses kvalitet. De er
forsynet med en NEMA standardflange, som gør hurtig udskiftning mulig,
også til andre fabrikater.

MAKS. TRYK

500 mVs (50 bar)
MAKS. KAPACITET

210 m3/t

MAKS. TRYK

600 mVs (60 bar)
MAKS. KAPACITET

220 m3/t

Europump Consulting
pumpekatalog
Efteråret 2021 (opslag)
Format: A
 4 tværformat
(297x210 mm)

EUROPUMP SBserien er professionelle
flertrinspumper for industriel anvendelse.
Afhængig af mediet, leveres pumperne
i tre forskellige materialekombinationer;
pumpebund og flanger i støbejern og
pumpehjul i rustfrit stål i AISI304 (type SB),
komplet pumpe (flange eller Victaulic) i
rustfrit stål AISI304 (type SBI) og komplet i
syrefast rustfrit stål AISI316 (type SBN)
Alle materialekombinationer kan som tilbehør
leveres med en integreret frekvensomformer
og pumpestyring til motoren (type SB(I/N)E).

Kunde: Europump Consulting
IEC standard motorer gør
evt. udskiftning nemt og
billigt
Udskiftning af akseltæt
ning uden demontage af
motor eller pumpe vha.
splitkobling
Akseltætning i patron
enhed
Fuldsvejste pumpehjul
og pumpehuse, ingen
punktsvejsninger
Integreret frekvensom
former, tørløbssikring
og pumpestyring i een
(tilbehør)
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ETAPE IIIA

ETAPE IIIA

Mols Consulting katalog
Naturgenopretning (opslag)
Format: A
 4 højformat
(210x297 mm)
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ETAPE IIIA
Område nr. 13 er arealet ved formidlingsbygningen.
Her ligger en sø, som er rigtigt konstrueret med flade
brinker. Vandhullet er fritliggende med lysåbne brinker, og artssammensætningen er god. Der er dog en
begyndende algedannelse, som med fordel kan
oprenses i løbet af en årrække. Sådan et vandhul er
meget velegnet til padder. Strandtudse, som er en
strengt beskyttet art, er kendt fra arealer lidt syd for
området. Såfremt der skabes flere vandhuller i nærheden, gerne temporære vandhuller20, kan strandtudse
potentielt kolonisere dette område. Strandtudse
bevæger sig dog sjældent ret langt (ca. 200 m), hvorfor nye vandhuller mest tænkes at kunne gavne øvrige
padder og insekter.

AKTIVT DEPONI – FASE 1 (NR. 14):

Kunde: HB Digitaltryk
Kort 28: Viser område 14, aktiv deponi – Fase 1.

Område nr. 14 er et aktivt deponiområde på ca. 6 ha.
Der er i dag ingen natur, da alt er befæstet, membraner og aktiv deponi. Det estimeres, at området er fyldt
op i ca. 2027. Der er ingen anbefalinger til arealets
nuværende drift, da alt er befæstet, men nedenstående anbefalinger går på retableringen af arealet.
Kort 25A Viser området ved Etape IIIA.

Kort 25B: Viser de tre faser i Etape IIIA.

Ifølge Lokalplanen skal Etape IIIA efterbehandles til natur.
Ved efterbehandlingen skal slutafdækningen etableres
med næringsfattig mineraljord og en stærk kalkholdig
overjord. Indvandringen skal ske ved naturlig kolonisation, og der skal ikke plantes19. Ved Etape IIIA sker der i dag
løbende deponi, og retableringen kommer til at ske fase
for fase. Det forventes, at fase 1 er opfyldt i ca. 2027, at
fase 2 er opfyldt i ca. 2043, og at fase 3 er opfyldt ca. i
2066. Helt overordnet retableres hele Etape IIIA-arealet
som én stor sydvendt skråning på ca. 18 ha. Dette enorme
areal har derfor et kæmpemæssigt naturpotentiale ikke
mindst pga. sin størrelse, eksponeringsgrad, kommende
jordbundstype og nærhed til andre værdifulde naturtyper.

VANDHUL OG AREALER OMKRING
FORMIDLINGSBYGNINGEN (NR. 13):

Kort 26: Viser området ved Etape IIIA. Løbenumrene angiver
delarealer, som er beskrevet nedenfor. Orange skravering
angiver beskyttet natur.
19

Kort 27: Viser nr. 13, vandhul og arealer omkring formidlingsbygningen.

Yderligere er der vilkår i NBL § 3 dispensationen om, at der benyttes lokaljord til slutafdækningen, at langvarig oplag skal undgås, at der
sikres forbindelse til overdrevsområder ogat der etableres sand og grusbunker til markfirben langs Glatved Strandvej.

Anbefalinger på arealet, når det skal retableres:
Foto R: Det gode vandhul. Vandhullet skal fungere som ”arts-kilde”
for andre vandhuller.

Dette vandhul er helt centralt, da vandhullet er etableret på et terræn, der ikke ændres. Vandhullet kan
således blive artskilde for alle øvrige (eksisterende og
fremtidige) vandhuller i området, og der bør udvises
stor forsigtighed med, at dette vandhul ikke påvirkes
negativt af Reno Djurs’ løbende aktiviteter.
Anbefalinger på arealet:
- Tag ved lære af dette vandhul – dette vandhul er
konstrueret korrekt og er lysåbent.
- Udvis særlig påpasselighed med dette vandhul over
tiden, da vandhullet skal fungere som ”arts-kilde”
for alle de andre vandhuller.
- Rens vandhullet op, når det trænger (kræver
myndighedstilladelse).
- Hold vandhullet lysåbent, hvis det gror til.
- Udlæg gerne et par store sten, der stikker op af
vandet, hvor padder kan sole sig på.
- Lav også gerne andre vandhuller med en mere diffus
form, så der opstår lavvandede områder (kan kræve
myndighedstilladelse). Det er godt for mange dyr,
hvis der er dele, hvor der sker udtørring i perioder.
Det anbefales at lave såkaldte ”paddeskrab” på 1030 cm dybde, der er velegnede til f.eks. strandtudse.

20
21

- Arealet skal primært holdes lysåbent.
- Skab ”forstyrrelse” på arealerne – det er dét, der
holder successionen aktivt i gang.
- Når nye skrænter etableres, skab da skrænter,
kanter og arealer, der er mere rodet og varieret end
det er tilfældet ved etape I. (Se foto F – det gode
eksempel på variation i topografi).
- Erosion anbefales på arealet, såfremt det ikke
skaber sikkerhedsmæssige risici.
- Skab lodrette, soleksponerede sandflader til bier,
gravehvepse etc.
- Lav gerne hjulspor og slid med store maskiner.
- Skab blottede sandflader.
- Lav gerne små sanddynger og stendynger som kan
flyttes rundt på arealerne, undervejs som nye arealer
inddrages og retableres. Stendyngerne skal være
syd-eksponerede af hensyn til dyrenes benyttelse heraf.
- Når terrænet er færdigetableret, kan der evt. skabes
lokale, fugtige lavninger (med membran) til padder
(se side 29 om etablering af fugtige lavninger).
- Når Fase 1 efterbehandles, benyt da lokal sand- og
mineraljord fra Etape IIIA-området (Fase 2 & 3).
Det bemærkes, at der i forbindelse med etableringen
af Etape IIIA, fase 1, blev meddelt en dispensation fra
naturbeskyttelsesloven til projektet. Til denne dispensation var knyttet visse vilkår. Nogle af disse vilkår
er allerede indarbejdet i projektet (jf. Lokalplanen,
beplantningsplan etc.). Nedenstående vilkår er dog
ikke direkte indarbejdet i denne plejeplan, og skal

Temporære vandhuller er vandhuller, der tidvist udtørrer.
Norddjurs Kommune, 17. juni 2015: Lovliggørende dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til anlægsarbejde ved udvidelsen af
deponeringsanlægget ved Glatved Strand (fase 1) på matrikel nr. 2k, Glatved By, Hoed.
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Foldere og flyers

CVR 33630387

V E L KO M M E N T I L

– både forår, sommer, efterår og vinter

– en hyggelig landsby
mellem to havne

Hvis I har brug for at snakke med en
bosætningsmedarbejder, hjælp til at leje
et landsbyhus eller få gode råd om,
hvad man skal se på Ærø?
Så er her et par gode kontakter:

Ommel ligger let tilgængeligt for både
vandrere og cyklister. En kort tur fra
færgen i Marstal ad en landevej med
smuk udsigt til Langeland.
Eller en lidt længere tur ad den smukke
Nevre-sti, der den første halvdel af turen
fra Ærøskøbing går helt nede i vandkanten, mens resten af turen går væk fra
kysten gennem den idylliske nabolandsby
Kragnæs og rundt om fjorden Kløven.

Lej et landsbyhus med sjæl

Mange af de hyggelige, små huse lejes
ud gennem bureau i de uger, hvor ejerne ikke selv bruger dem. Her kan man
rigtig opleve landsbylivet.

En mobilvenlig pdf
kan hentes her!

Gæstesejlere, teltpladser, shelters
og autocampere

Der er pladser til gæstesejlere og overnatningsmulighed på en lille teltplads og
i shelters ved Kleven Havn med adgang
til bad og toilet. Der ligger også en naturteltplads og et shelter ud mod Ommelshoved. På havnen i Strandbyen er der et
område til autocampere.
Foto: Hans Nielsen

Foto: Hans Nielsen

• Ærø Kommunes bosætningsmedarbejdere:
Joan Lykke Ammersbøll – tlf. 6352 5003
Bjørg Dalheim – tlf. 6352 5063
flyttilaeroe@aeroekommune.dk

Nevrestien går langs vandet til Ærøskøbing
og er en del af Øhavsstien.

Landsbyen har mange små, smukke huse.

Mobil 2859 1434
hansitype@me.com

Hyggelige landsbyhuse med kviste og stråtag.

Vandre- og cykelturister

Et godt udgangspunkt for en dejlig ferie
er landsbyen Ommel, en afstressende lille
perle med havne i både øst og vest. Her
findes flere forskellige steder og måder at
holde en helt fantastisk ferie.

Foto: Bent Erik Krøyer

Ommel

Kontakt hjælpsomme
ærøboere

• Ærø Turist & Erhverv:
Line, Lea, Katrine og Chris
tlf. 6252 1300 – post@arre.dk

Foto: Hans Nielsen

Hold da helt ferie

Foto: Torben Christensen

Ommel set fra Lille Rise med den gamle skolebygning i midten.

Hovedgaden 47
5960 Marstal

En fast tur på Ærø-ferien

Ommel er en unik ’rund’ landsby, hvor
man siger ’pas på du ikke farer vild’ til
turisterne. Selv om man ikke overnatter
her, skal især vandrere og cykelturister
lade ruten gå omkring Ommel. I kan
nyde stemningen ved Strandbyen Havn
og beundre solnedgangen på Kleven
Havn eller helt ude på Ommelshoved.

Frivillige i arbejde på Kleven Havn.

Ommel har en anderledes opbygning end alle andre landsbyer på Ærø. Og der er gåafstand til hav
og havne i både øst og vest. I deelt til hundeluftning og andre små gåture.

• Hjertestartere i Ommel:
ved Beboerhuset
Trampesti fra havnen langs
vandet og op ad Eskekilden.
ved stadion

‘Ommel – en hyggelig
landsby mellem to havne’

Arrangementer i Ommel

Torskespisning er årets store traditionelle
fest for beboerforeningens medlemmer.
Hvert år er der fuldt hus til kogt torsk
med sennepssovs og ’det hele’.
Fastelavn for børn der slår katten af
tønden i beboerhuset, hvor forældre,
familie og venner er meget velkommen.

Det er i Ommel, vi ’har hjemme’.
Her leves livet af både unge og gamle
– børnefamilier og enlige. Her har vi
smukke omgivelser, god plads, familie,
naboer og venner… Kort sagt: – et godt
og hyggeligt landsbymiljø!

Havnene er altid spændende for børn.

Rendemasker fastelavnsmandag er en
Ærø-tradition, hvor grupper af voksne
går udklædt og maskeret rundt i byen.
De opfører små sketches hos hinanden
og til sidst i beboerhuset, hvor den
bedste forklædning kåres inden midnat.
Foredrag, sangaftener o.lign. bliver også
afholdt i beboerhuset i løbet af året.
Madarrangementer som forårsspisning,
høstfest og temamiddage løber også af
stabelen mindst et par gange om året.
Roelygteaften for børn, julemarked samt
en nytårskur som årsafslutning er nogle
af årets andre faste holdepunkter.

Foreningerne er en vigtig del af det
sociale liv og fællesskab på Ærø. Ommel
Samvirke er en paraplyorganisation for
de fire største: Ommel & Omegn Beboerforening, Kleven Bådelaug, Strandbyen
Havn og Ommel Boldklub. Samvirket har
status som lokalråd for området.
Du kan læse mere om foreningerne på
www.ommelsamvirke.com
Beboerhuset er et tidligere missionshus.
Det er nu drevet af Ommel & Omegns
Beboerforening, der har over 250 husstandsmedlemmer.

Små joller i Strandbyen Havn.

Strandbyen Havn ligger med sine små
joller og kuttere godt beskyttet på østsiden med udsigt til Langeland og smukke
solopgange. Ud over et hyggeligt fiskermiljø er her også en lille badestrand.
Kleven Havn er Ærøs fjerdestørste havn.
Den ligger vest for Ommel på en mole
ud i fjorden Kløven. Den har været hjemhavn for mange handelsskibe, i dag bruges den til fiskeri af de lokale. Der er
pladser til gæstesejlere og en badebro.

OMMEL & OMEGNS BEBOERFORENING

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER
🚴

Cykelturen er på 22 km, og vi forventer
at være hjemme igen inden kl. 16

Tilmelding senest 15. september til John Pedersen
mail: john@aemv.dk | tlf. 2348 2271

��

��

��

OMMEL & OMEGNS BEBOERFORENING

EFTERÅR OG VINTER 2021
AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

ONSDAG 3. NOVEMBER KL. 19.30
Igen i år arrangerer Ommel & Omegns Beboerforening en aften med
fællessang i SPIL DANSK UGEN. I uge 44 spiller DR og andre radiostationer
kun musik med danske kunstnere.
Spil Dansk Ugen byder nu også på
1000+ musikarrangementer over hele Danmark.

MADSPILDSBUFFET

MED KARSTEN HERMANSEN
SØNDAG 14. NOVEMBER KL. 18.00
Alle børn og voksne mødes ved beboerhuset, hvor
vi tænder roelygterne, som børnene har lavet
hjemme, og går i samlet flok
gennem byen.
Er du ny i byen og i tvivl om noget så kontakt os
endeligt for mere info. Optoget er for alle børn og
voksne.

����

De steder, der har ønsket besøg, har lidt slik til
børnene, når vi synger roelygtesangen for dem.
Vi slutter af i Ommel Kirke, hvor vi efter aftale med
præsten afbryder aftengudstjenesten. Her er vi
indtil gudstjenesten slutter, hvorefter der er gratis
bolle og varm kakao til alle i våbenhuset.

Vi har plads til
50 spisende gæster
til kr. 90,- pr. kuvert

Vi mødes i beboerhuset over en sodavand / øl og måske lidt chips.
Mest for at høre på jer, om hvad I ønsker at bruge huset til i løbet af året.
Men også for at vise jer nogle af de idéer, som bestyrelsen arbejder med.

• Så vi indbyder jer til at komme og fortælle
bestyrelsen, hvad I ønsker at bruge huset til

– et madkulturhus for hele Ærø, vores gæster og turister!

ET MEGET STØRRE BEBOERHUS
Vi løfter også en flig af de store fremtidsplaner herunder fundraising til
ombygningen! Vi fortæller lidt om visionerne for fremtidens beboerhus –
et unikt multihus, der skal rumme fester, foredrag, udstillinger, koncerter,
sang, dans og så en hel masse arrangementer med mad: producenter,
konsulenter, diætister, kokke og meget mere … VI SES …

TAK TIL ALLE DE FRIVILLIGE HJÆLPERE, DER HJALP TIL VED KAJAKSTÆVNET
VED KLEVEN HAVN. DET GAV OS KR. 19.856 TIL "DEN DAGLIGE DRIFT" … TAK …

VELKOMMEN TIL
EN HYGGGELIG AFTEN
MED DANSK FÆLLESSANG
I BEBOERHUSET

ROELYGTEOPTOG

🏃🏃

Man kan tilmelde sig til John på sms 2348 2271
for at få besøg af
optoget.

ONSDAG 29. SEPTEMBER KL. 19.00

• Vi ønsker fx forslag til arrangementer, hvor
vi kan tjene lidt ekstra penge til nødvendige
udbedringer samt vedligeholdelse

🇩🇰

SPIL DANSK

��

Vi samler på idéer til, hvad beboerhuset også
kan bruges til.

Kunde: Ommel & Omegns
Beboerforening

- Vores sangskat er altså ikke bare værdifuld i form af tekster og melodier.
Den er også værdifuld, når den udfoldes i fællesskabet, siger Karsten, der
har en svaghed for de klassiske, traditionelle sange fra højskolesangbogen.

med frugt og grønt fra Ommels haver
tilsat lidt madspild fra SuperBrugsen

BRUG AF BEBOERHUSET

A4 flyer med lokale aktiviteter

Aftenen er tilrettelagt og anført af Karsten Hermansen, der er korleder og
organist samt museumsinspektør ved Marstal Søfartsmuseum.
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Hvis du har lyst til at deltage i forberedelserne, og være med til at producere
et dejligt måltid af de produkter, som vi har fået, så kontakt Karin Kristensen:
mail: karinogkurt@outlook.dk eller sms: 2128 9006 inden 1. oktober.

‘Efterår og vinter 2021’
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Vi cykler ad stien frem til Drejet, hvor vi holder en kort udsigtspause,
inden vi krydser landevejen. Vi kører langs Drejskoven, indtil vi krydser
vejen igen lige efter den nye, smukke træbro over kanalen ved Gravendal.
Herefter kæmper vi os op ad bakken til Dunkær, hvor cykelstien slutter.
Men vi mangler altså stadig lidt, før vi er fremme ved vendepunktet. Vi cykler
igennem Dunkær og videre til Store Rise, hvor turen endelig går lidt ned ad
bakke til Ærø Bryggeri, der er målet for vores lille udflugt.

Vi samler et madhold først på eftermiddagen til at rense bær og skrælle
grøntsager og sammen forberede aftenens for- og hovedret. Andre laver
kage. Og så skal der nok også
desserten, bager brød eller måske en
sættes noget i ovnen eller vendes på panden. Det bliver spændende, hvad
det ender med!
i haven, som du gerne vil dele med
Hvis du har nogle dejlige madvarer
dine "naboer", så kontakt os inden den 1. oktober.

Beboerhuset er et lokalt samlingssted.

Ombygning af beboerhuset skal give
bedre køkkenfaciliteter, så vi kan håndtere større arrangementer og selskaber.
Vi laver handikaptoilet, større festsal
samt et stort udendørsområde med
terrasse, bålhytte, pizzaovn, børnekøkkenhaver, legeredskaber, cykelservicestander samt parkeringspladser med
ladestander til elbiler.

Start fra beboerhuset kl. 13 ad Kirkevejen, via Græsvænge med kurs mod
Marstal-enden af Ærøs første, asfalterede cykelsti ved Bakkevej .

Herefter vender vi cyklen hjemad mod Ommel, hvor vi foreslår, at vi cykler
en anden vej. For eksempel forbi Rise Kirke og over Thorup, Lille Rise,
Grønnæs, dæmningen og Kragnæs, inden vi samles ved beboerhuset.

LØRDAG 9. OKTOBER KL. 18.30

Kløven Flagforening holder generalforsamling
på teltpladsen på Kleven Havn.

Havnene er både et godt
arbejdsfællesskab og mødested.

Kleven Havn er i en rivende udvikling,
senest med vildmarksbad, badebro og
renovering af jollehavn. Vi arbejder også
med udbygning af molehovedet, så havnen vil få plads til flere gæstesejlere.

SØNDAG 19. SEPTEMBER KL. 13.00

Vi holder ind på bryggeriet, hvor vi kan købe en øl eller vand, som vi kan
nyde under den lidt længere pause.

Vi gentager eksperimentet med fællesspisning i beboerhuset, hvor menuen
og vokser i vores køkkenhaver.
er lavet ud fra det, der er i sæson
Det tilsætter vi lidt ekstra ”krudt”, i form af kød og krydderier samt øl, vin
eller til madspildspris på øen.
og kaffe, der købes på tilbud

Der fiskes stadig fra Strandbyen.

Strandbyen Havn arbejder på at bibeholde det hyggelige havnemiljø, men
også på at fremtidssikre sig i form af
uddybning af sejlrende og etablering af
en mole. Ligeledes arbejder vi på at
skabe bedre mulighed for, at også teltliggere kan nyde den flotte udsigt og
det unikke miljø. Autocampere er en
turistform i vækst, så de får en ny større
placering på havnen.

I dag er meget ændret, og vi tror på, at
mange vil bo, leve og skabe liv her, samt
være med til at forny landsbyen. Alene
hussalget signalerer, at mange – også
yngre familier – tilvælger et liv i ’vandkanten’, og tilfører et potentiale, som vil
være med til at udvikle Ommel. Byens
borgere og Ommel Samvirke er klar.

Foto: Bent Erik Krøyer

På ommelsamvirke.com kan du tilmelde
dig nyhedsbreve, se aktivitetskalender
og info om medlemskab i foreningerne,
leje beboerhuset samt hente en digital
version af denne folder til din mobil.

EFTERÅR OG VINTER 2021
PÅ CYKELTUR AD
ÆRØS NYE CYKELSTI

Fra 1860´erne udbyggedes Ommel med
små huse til brug for sømandsfamilier
og mange søfolk er sejlet på langfart
herfra. Samtidig fik Kleven Havn toldstatus og i 1920’erne havde op til 40 handelsskibe hjemsted i havnen. Fra 1905
og frem til 1932 var her også færgested
for færgen Svanen, der sejlede til Ærøskøbing.

Foto: Bent Erik Krøyer
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Skipper på vej i havn i solnedgang over Kleven.

Ommel & Omegns Beboerhus bliver
udlejet af Ommel Beboerforening. Det
kan lejes til konfirmation, studentergilder,
runde fødselsdage, guldbryllupper og alt
det, som er værd at fejre og festligholde.
Beboerhuset kan kun lejes af medlemmer. Beboerhuset bliver desuden brugt
af en gruppe kvinder, der om vinteren
holder en ugentlig gymnastiktime, og i
perioder er der også yoga-undervisning
for et hold kursister.

Trængsel til smakkejolletræf.

Øhavet Rundt er en årlig sejlads i det
fynske øhav, hvor mange små smakkejoller i uge 30 lægger ruten forbi Kleven Havn. Her holdes en lille fest med
forening ofte med kendte sømandssange.
Pålidelighedssejlads for joller og småbåde afholdes hver sommer. Først i juli
i Kleven Havn med efterfølgende hygge
og præmieoverrækkelse. I begyndelsen
af august sejles der fra Strandbyen Havn
mod Marstal og Halmø med efterfølgende hygge og spisning i telt.
Kleven Havn er også værter for store
ugelange havkajaktræf med teltning,
bespisning og fest, hvor vi andre også
kan deltage.

Foto: Bent Erik Krøyer

Her er også større huse
med rosenallé og æblehave.

Når landsbyen ’skrumper’

I 1969 blev Ommel skole nedlagt og
sparekassen, bageren, købmændene,
slagteren, smeden og tømmerhandlen
lukkede i løbet af få år. Mange unge og
familier flyttede fra Ommel og Ærø. Tilbage var kirken, kroen, boldklubben og
ikke mindst beboerhuset og havnene.

Ommel var oprindeligt en landsby med
produktive gårde, som har beskæftiget
mange piger og karle. Det har sat et
kraftigt aftryk på landsbyopbygningen
og har givet masser af liv til området..

Ommel Samvirke er stedet hvor
tingene koordineres, men også en
platform der løbende arbejder med
initiativer, der kan gøre Ommel til en
levende bæredygtig landsby.
Vi arbejder løbende på at forbedre
trafikken i byen og den offentlige
transport, opsætte bænke i byen og i
landskabet, holde velkomstarrangementer for tilflyttere, afholde
politikermøder og meget mere.
Her er nye ideer og initiativer
altid meget velkommen.

Foto: Ines Waldbrunn

Rendemaskers udklædning tages seriøst.

OMMEL SAMVIRKE

Der er en positiv udvikling i hussalget,
hvor husene ikke ligger længe, før ’SOLGT’
skiltet erstatter ’TIL SALG’. Tilflytningen
er for den overvejende del familier med
helårstilknytning til Ærø. Det forpligter,
og vi arbejder på flere tiltag både omkring beboerhuset og havnene samt en
bedre tilflytter- og turistservice.

Ommel er også idyllisk, når sneen falder.

Ommel – historisk set
I Ommel hjælper vi hinanden.

Kajakstævne på Kleven Havn.

Ommel i forandring
og udvikling

Foto: Bent Erik Krøyer

Foto: Bent Erik Krøyer

Foto: Ines Waldbrunn

Foto: Bent Erik Krøyer

Kogning af påskeæg i havvand er Ærøs
mest kendte tradition. Man valfarter
ned til strandene for at koge påskeæg,
feste og byde foråret velkommen.
Skt. Hans bål ved Kleven Havn byder
sommeren velkommen med et stort bål
med både heks og båltale. Flagforeningen sørger for telt, bar med drikke, grill
med pølser samt ’løwtens pankar’ (tykke
pandekager).

– og vi er her, når du har brug for os

Kunde: Ommel Samvirke
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Aktiviteter i beboerhuset

Vi bor og lever her

Foto: Bent Erik Krøyer

Aktiviteter i løbet af året
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Husene i Ommel er ofte små, beliggende på en lille grund og bygget sammen
med nabohuset. De stammer fra dengang, hvor mænd sejlede på langfart, og
kvinder var alene med børnene, så der
hverken var tid eller råd til store huse
med haver. Mange af husenes karakteristika er velbevarede, selv om de er
moderniseret.

Skt. Hans bål samler altid mange mennersker på Kleven Havn.

Udsigt til en eng med skotsk højlandskvæg, stynede popler, over vandet til Halmø,
kan kun få en til at sætte tempoet lidt ned og glemme problemer og stress for en tid.

Foto: Torben Christensen

Ommel Kirke ligger 500 meter uden
for Ommel mod Græsvænge og Kragnæs. Der holdes gudstjeneste cirka en
gang om måneden.
Ommel Kro er et mødested i landsbyen,
hvor man hygger sig sammen i krostuen.
I salen holdes der julefrokost, runde fødselsdage og andre festlige begivenheder.
Ommel Boldklub har et herresenior fodboldhold, der spiller på banerne på Marstalsvejen. Ærø Hundeklub bruger også
plænerne til hundetræning.

At skulle nå en færge på Langeland, Fyn
eller Als for at nå hjem til Ærø er en livsstil. Følelsen af at være hjemme allerede,
når man sætter sig til rette på færgen –
tempoet og pulsen falder, endelig hjemme.
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Velkommen til Ommel
– vi glæder os til at møde jer

4-fløjet M65 folder
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Den gamle kirkesti til Møllevejen,
Marstal og Græsvænge er en del
af Øhavsstien.
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På dine vandreture rundt i
Ommel kan du måske endda
fare vild – et kort øjeblik!

Tekst til roelygtesangen
udleveres inden vi går!
Gratis roer kan afhentes ved beboerhuset fra
søndag 7. november kl. 12.00
Har du mindre børn vil det være en god ide at medbringe klapvogn
eller trækvogn – og HUSK REFLEKSER så vi bliver set i mørket.

SØNDAG 28. NOVEMBER FRA 13.00-16.30

TORSDAG 30. DECEMBER KL. 14.00

Flittige ærøboere har her i efteråret gang i både
håndarbejde, husflid og andre kreative sysler,
som I kan købe i beboerhuset den 1. søndag
i advent. Her vil der blandt andet være boder
med fint julepynt og
søde julegaveidéer.

Vi alslutter 2021 med at mødes med naboer, familie og venner i beboerhuset på årets næstsidste dag. Serveringen består af et glas ’bobler’ og
et stykke kransekage. Desuden afslører vi "Årets spåmand/-kvinde" 2021.
En ny quiz om 2022 udleveres og udfyldes.

Der kan købes gløgg og æbleskiver med og
uden svesker.

Tid til en sidste snak og latter,
tænke tilbage på året der er gået,
eller se frem mod året der kommer.

JULEMARKED NYTÅRSKUR
🎅
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Pris kr. 30,- for voksne
og kr. 20,- for børn

Husk at du kan tilmelde dig nyhedsbreve fra de foreninger,
som du ønsker at følge på www.ommelsamvirke.com

LØRDAG 29. JANUAR 2022, KL. 18.30 ”TORSKESPISNING” I BEBOERHUSET
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